
Десислава Бакърджиева

Общините дължат над 800 млн. лв. на 
строителните фирми за извършени дейнос-
ти по проекти от спряната ОП „Околна среда 
2007 – 2013 г.”. Това съобщи служебният вице-
премиер за икономическата политика, минис-
тър на регионалното развитие и министър 
на инвестиционното проектиране Екатерина 
Захариева на пресконференция след редовното 
заседание на правителството с акцент върху 
състоянието на икономиката. Тя уточни, че 
за 304 млн. лв. са подадени над 200 искания, 
които в момента се обработват и към края на 
август са верифицирани 89 млн. лв. по 75 ис-
кания. Другите 500 млн. лв., които местните 
власти дължат, са за извършени от строите-
лите СМР, които все още не са фактурирани. 

Заради спряната оперативна програма Ми-
нистерството на околната среда и водите 
(МОСВ) е задлъжняло с над 1,1 млрд. лв. към 
националния бюджет. Очертава се сериозен 
дефицит в бюджет 2014, който ще се формира 
не само от замразените плащания от ЕК по 

ОПОС и ОП „Регионално развитие”, но и от 
недостига на финанси във ведомствата, по-
казва доклад на Министерството на финанси-
те. „Проблемите с бюджета се задълбочават 
и е необходимо да се търсят резерви. Изклю-
чително трудно ще е да изпълним актуализа-
цията на средствата за НЗОК, която беше 
приета в последната секунда от 42-рото 
народно събрание. Заради нея ведомствата  
трябва да направят съкращения на разходи-
те си в размер на 12%. Голяма част от тях 
и преди имаха недостиг на пари за изпълне-
ние на програмите и  договорите, сключени 
по  обществени поръчки, които са финансово 
необезпечени. Много от ведомствата вече 
започнаха да прекратяват процедури”, заяви 
Екатерина Захариева.

По думите на вицепремиера Агенция „Път-
на инфраструктура” е сключила договори 
за почти 66 млн. лв., които не са обезпече-
ни. Не са предвидени и никакви средства за 
зимно поддържане, а за него са необходими 
12 млн. лв. 
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БОЯДЖИЯ ИЛИ ХУДОЖНИК?

Бояджия или художник? „Туй е въпро-
сът!”, би добавил по хамлетовски Шек-
спир. Още от малък този екзистенциа-
лен въпрос бе поставен по категоричен 
начин от бащата на Павел. Той беше 
учител по рисуване в местната гимна-
зия и искаше синът му да постигне мно-
го повече от него в изобразителното 
изкуство. Затова всеки ден обучаваше 
малкия как да държи четката, как да 
води уверено линията на рисунъка, как 
да смесва и получава желания цветови 
нюанс за фона на картините. 

Но малкото момче много повече се 
впечатляваше от чичо си Евгени – боя-
джията. Неговата работа беше много 
по-интересна. Всеки ден беше в различ-
на къща – обикаляше из всички квартали 
на града, та даже боядисваше и в съсед-
ните села. Славата му на майстор се 
носеше навсякъде. Докато бащата на 
Павел си стоеше по цял ден в училище-
то и освен учениците му, никой друг не 
го знаеше, пък и картините му бяха едни 
такива странно непонятни - гледаш ги 
и не можеш да разбереш какво точно е 
нарисувано. А стените на чичо му Евге-
ни бяха от ясни по-ясни – или варосани, 
или боядисани с латекс. Е, на домакини-
те им се отваряше доста работа за по-
чистване след него, но това беше част 
от чара на професията.

 Бояджията беше целият в пръски 
разноцветна боя и това го правеше 

изключително колоритен на външен 
вид. Затова постепенно малкият Па-
вел избра занаята на чичо си. Започна 
да ходи лятото с него, за да му помага 
– смесваше цветовите нюанси на ла-
текса, отсичаше с малка четка тавана 
от стените, рисуваше декорации с раз-
лични мотиви от флората и фауната по 
фасадите на къщите. Това бащата на 
Павел прие като коварен удар на съд-
бата – неговият син беше предал изку-
ството в името на нещо толкова би-
тово занаятчийско и елементарно. Но 
скоро му се наложи да направи основен 
ремонт на къщата. Той се превърна не 
просто в обновяване на къщата, но и 
на неговите възгледи за изкуството на 
бояджийството, защото видя как синът 
му успя да прикрие по елегантен начин 
с декорации едни пукнатини по мазилка-
та… Беше свидетел каква тънка игра 
на нерви и търпение е отсичането с 
четка на цветовата линия между тава-
на и стените… Когато видя как синът 
му успя да боядиса така стаите, че да 
не позволи и една капка латекс да падне 
на пода и по прозорците, за да спести 
работата по почистване на майка си... 

Всичко това го убеди, че макар и под 
друга форма, това също е изкуство...

   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

В края на първото 
полугодие Агенция „Път-
на инфраструктура” 
(АПИ) е достигнала 88% 
от бюджета. Заради 
липса на финансиране 
под риск са поставени 
редица пътни проекти. 
Сред тях са АМ „Хемус”, 
участъкът от АМ „Ма-
рица”, който се изграж-
да със средства от дър-
жавния бюджет, както и 
работата по виадукти-
те на АМ „Тракия“ и АМ 
„Хемус“, мостът на р. 
Луда Яна и др.

Захариева посочи 
още, че има сериоз-
ни проблеми и във ВиК 
сектора. Реформите са 
изпълнявани с много бав-
ни темпове и финансово-
то състояние на сектора 
е влошено. През първите 
шест месеца констати-
раните загуби са с над 270 
млн. лв. повече спрямо съ-
щия период на миналата 
година. Забавено е одо-
брението на бизнес плано-
вете на дружествата за 
периода 2014 - 2015 г.

На пресконференцията 
присъстваха и министъ-
рът на околната среда и 
водите Светлана Жекова, 
министърът на транс-

порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята Николина Ангелкова, 
министърът на икономи-
ката и енергетиката Ва-
сил Щонов и министърът 
на земеделието и храните 
Васил Грудев.

Министър Светлана 
Жекова съобщи, че е полу-
чено съобщение от ЕК за 
автоматична редукция на 
ОПОС в размер на малко 
над 50 млн. евро. Причи-
ната е неодобрен проект 
от ЕК за рекултивация 
на депа. Тя подчерта, че 
конкретните мерки, върху 
които са концентрирани 

усилията на експерти-
те от МОСВ за осво-
бождаване на спрените 
средства, в срок до ок-
томври 2014 г. продъл-
жават. „Продължава ра-
ботата и по ОП „Околна 
среда 2014 - 2020“. ЕК е 
изпратила допълнител-
ни препоръки и изисква-
ния към системите за 
управление и контрол“, 
обясни Жекова.

Проектът за из-
граждане на интермо-
дален терминал във 
Варна ще бъде спрян. 
Това стана ясно от из-
казването на министър 
Николина Ангелкова. 
„Причината за прекра-
тяването му е, че до 

15 септември обществе-
ната поръчка няма да е 
приключила и не може да 
бъде избран изпълнител. 
Обектът се финансира 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”, по която ще 
бъдат прекратени всички 
проекти, чиито договори 
до средата на септември 
не са подписани. „Това са  
част от мерките на пра-
вителството за икономия 
на средства от държавния 
бюджет“, каза министъ-
рът на транспорта.

 от стр. 1
Снимка Денис Бучел
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Инж. Павел Калистратов, управител на „Калистратов груп“ OOД: 

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 

Емил Христов

С 11 дни предсрочно 
бе пуснато движението 
по булевард „Цариградско 
шосе”. Кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова направи про-
верка на обекта. Тя беше 
придружена от зам.-кмета 
по транспорта Любомир 
Христов. „Остават някои 
довършителни работи, но 
те няма да попречат на 
движението по булеварда“, 
подчерта Фандъкова.

Частта от надлеза 
над бул. „Г. М. Димитров” 
до този над бул. „Алек-
сандър Малинов”, вклю-
чително прилежащите 
съоръжения, е обновена 
от ДЗЗД „Градска магис-
трала”. В дружеството 
влизат  „Калистратов  
груп” ООД, „Интегрирани 
пътни системи” АД, „Ин-
фраструктурна компания” 
АД и „Рутекс” ООД. Обща-
та стойност на обекта 
е малко над 10,5 млн. лв. В 
контракта е заложена и 
реконструкция на двата 

пешеходни подлеза при Ок-
ръжна болница и при Орлов 
мост. 

Реновирането на над-
леза над бул. „Г. М. Ди-
митров” е на стойност 
4 531 555 лв. То включва 
нивелетно фрезоване и по-
лагане на асфалт при под-
ходите към съоръжението. 
Демонтирани са били ста-

рите бордюри и предпазни 
огради, като са били от-
странени всички пласто-
ве настилка до пътната 
плоча и възстановени до 
нужното ниво. Съгласно 
изискванията на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
от 2014 г. е била положена 
и нов вид мостова хидро-
изо лация. 

Реконструкцията на 
надлеза над бул. „Ал. Мали-
нов” е за 1 630 092 лв. като 
в контракта е било вклю-
чено нивелетно фрезоване 
и полагане на асфалт при 
подходите към съоръже-
нието, както и демонти-
ране на бордюрите и пред-
пазните огради. Изцяло са 
обновени и герберовите 

Успяхме да извършим 
комплексен ремонт на 
част от бул. „Цариград-
ско шосе“. Първоначално 
започнахме с реновиране-
то на пешеходния подлез 
„Царевец“ при Орлов мост. 
След това направихме об-
новление на мостовото 
съоръжение над бул. „Г. М. 
Димитров“, а преди дни за-
вършихме и този при бул. 
„Александър Малинов“.

В момента работим 
върху подлеза на Окръжна 
болница. Мога да кажа, че 
цялата дейност по бул. 
„Цариградско шосе“ не бе 
никак лесна. Наложи се 
няколко пъти да направим 
временна организация на 

движението. Всички знаят 
колко натоварен и важен 
е този участък, затова и 
нашата строителна рабо-
та продължаваше, докато 
се експлоатираше самият 
булевард. 

Изискванията за ка-
чеството също са високи, 
което допълнително ни мо-
тивира. Нашата цел беше 
да постигнем максимума 
във всеки един аспект от 
проекта. Гаранционният 
срок е 10 години, което не 
е малко, но мога да кажа, 
че на 100% свършихме ка-
чествено всичко. В Бълга-
рия нямаше от този тип 
хидроизолация, която из-
ползвахме, което наложи 

няколко пъти да правим 
проверки и опити с на-
стилката, докато достиг-
нем желания от нас краен 
резултат. 

Проблем, с който се 
сблъскахме, беше, че едно 
от съоръженията по тра-
сето бе в много лошо със-
тояние. Не искам да казвам 
кое е то, но говорим за пъл-

на реконструкция, защото 
нещата бяха трагични. 
Взели сме нужните мерки 
и съоръженията са напра-
вени, така че да издър-
жат дълго време. Както 
първоначално обещах да 
приключа в срок строител-
ството, така още веднъж 
искам да гарантирам за 
качеството на работата. 

Снимка авторът

Извършена е цялостна реконструкция на две мостови съоръжения
стави и изолацията на мо-
ста. Изградени са и бето-
нови тротоарни конзоли, и 
4 платформи за инвалиди. 
От дружеството са на-
правили и ремонт на бор-
дюри и на пътния тунел 
към магазин „Бриколаж”. 
Там е санирана цялата 
конструкция и е сменено 
осветлението. 

„Искам да благодаря 
на изпълнителите и на 
инж. Павел Калистратов, 
който пое личен ангажи-
мент, знаейки колко важен 
е този обект за софиян-
ци, и се справиха в нужния 
срок“, каза Фандъкова. 

Кметът на Столич-
ната община сподели, че 
ще следи качеството на 
изпълнената работа и ако 
има нужда от корекции, те 
ще бъдат извършени за 
сметка на дружеството. 
„Това, което допълнител-
но направиха строители-
те, бе художественото 
осветление на двата 
моста. При надлеза на „Г. 
М. Димитров” е готово и 
предстои да бъде инста-
лирано същото и на моста 
над  бул. „Александър Ма-
линов“. Изграждането на 
специалното осветление 
е поето от изпълните-
лите“, добави кметът на 

София. 
По договор се обновява 

и пешеходният подлез при 
Окръжна болница. По ду-
мите на строителя в мо-
мента се отстранява ока-
чен таван и се поставят 
нови алуминиеви панели. 
Заложено е и монтиране 
на три броя нови асан-
сьорни уредби при трите 
входа за осигуряване на 
достъпна среда. 

За първия учебен ден 
трябва да приключи и ця-
лостният ремонт на друг 
основен булевард в запад-
ната част на столицата 
- „Никола Мушанов”. Там се 
работи усилено по послед-
ната отсечка на проекта 
- продължението на „Му-
шанов” - бул. „Овча купел”, 
между улиците „Житница” 
и „Любляна”.

До 15 септември ще се 
обновява и бул. „Тодор Каб-
лешков” - между „България" 
и „Братя Бъкстон”. По план 
върви и рехабилитация на 
10-километровия участък 
от „Ботевградско шосе” в 
отсечката от ул. „Лето-
струй” до Околовръстно-
то шосе. Там ще бъдат 
ремонтирани до 30 октом-
ври 5 моста и 5 подлеза, 
както и връзката с бул. 
„Владимир Вазов”.
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Десислава 
Бакърджиева

Правителството взе 
решение да освободи три-
ма от членовете на Дър-
жавната комисия за енер-
гийно и водно регулиране 

(ДКЕВР). На последното за-
седание на Министерския 
съвет бяха приети остав-
ките на председателя Боян 
Боев и Лиляна Младенова. 
Еленко Божков е освободен 
предсрочно поради устано-
вяване на несъвместимост 

Мирослав Еленков

Ръководствата на ЧЕЗ 
и на Българския енергиен 
холдинг (БЕХ) подписаха 
меморандум за сътруд-
ничество в търсенето 
на технико-икономическо 
решение за удължаване 
живота на ТЕЦ „Варна“ и 
сформираха работна група 

по темата. 
„Полагаме всички уси-

лия за намирането на ва-
риант за продължаване на 
експлоатацията на съоръ-
жението“, каза Петър До-
кладал – регионален мени-
джър на ЧЕЗ за България. 

С  три  от  с вои те 
210-мегаватови блока 
ТЕЦ „Варна” осигуряваше 

Десислава Бакърджиева

Подготвя се проект за постановление, 
с което правителството да даде право 
на министъра на финансите да отпуска 
авансови средства до определен размер 
на бенефициенти по оперативните про-
грами. Това стана ясно по време на пър-
вото заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС) в 
рамките на служебния кабинет.  

Новите права на министъра на финан-
сите са необходими заради замразените 
плащания по оперативните програми 
„Околна среда” и „Регионално развитие”. 
„Спрените средства създават изключи-
телно сериозни проблеми за проектите, 
които са в процес на изпълнение. Бенефи-
циентите нямат пари, за да се разплатят 
със строителите. Ако не реагираме, ще 
има голям брой обекти, които няма да бъ-
дат реализирани, и България ще понесе 

загуба на средства”, обясни зам.-минис-
търът на финансите Кирил Ананиев.

По думите му ведомството работи 
по предложение за актуализацията на бю-
джет 2014. Ананиев не даде конкретни ци-
фри, тъй като все още се правят разчети, 
но беше категоричен, че няма да се преми-
не границата от 3% бюджетен дефицит. 

Служебният вицепре-
миер по икономическата 
политика и министър на 
регионалното развитие 
Екатерина Захариева и 
министърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
Николина Ангелкова прове-
доха среща с еврокомисаря 
по регионалната политика 

Йоханес Хан и представи-
тели на Главна дирекция 
„Регионална и градска по-
литика“ в ЕК. Събитието 
бе в Брюксел.

По време на разгово-
рите е било обсъдено те-
кущото изпълнение на ОП 
„Регионално развитие 2007 
– 2013“ и ОП „Околна среда 
2007 – 2013“. Представе-

ни са били предприетите 
действия от страна на 
управляващите органи за 
отблокиране на спрените 
плащания по програмите. 
Дискутирана е била също и 
подготовката за програм-
ния период 2014 – 2020 г. 

Четете допълнително 
информация за срещата на 
www.vestnikstroitel.bg.

Елица Илчева

Д-р Лозана Василева 
е новият ръководител на 
Държавен фонд „Земеде-
лие“ (ДФЗ). Тя е назначена 
на 29 август, след като 
Управителният съвет на 
структурата освободи 

изпълнителния директор 
Атанас Добрев, съобщиха 
от пресцентъра на Минис-
терството на земеделие-
то и храните. Мотиви за 
смяната не са посочени. 

Д-р Василева е дъл-
гогодишен кадър от сис-
темата на земеделската 

Десислава 
Бакърджиева

Необходимо е да се 
направи анализ на пла-
нираните обществени 
поръчки през 2014 г. и къ-
дето е възможно, те да 
бъдат редуцирани. До 
края на годината ведом-
ствата и Министерски-
ят съвет трябва да обя-
вят 3593 търга на обща 
прогнозна стойност от 
3,047 млрд. лв. В също-
то време не са осигуре-
ни 1,005 млрд. лв. за тях. 
Липсващите средства 
създават риск от поемане-
то на допълнителни задъл-
жения за разходи, които ще 
влошат сериозно параме-
трите на бюджетите на 
съответните министер-
ства за текущата година. 
Това е основният извод от 
обоб щения доклад, който 
отразява резултатите от 
финансовите инспекции и 
вътрешни одити във всич-
ки ведомства и Министер-
ския съвет. Той е направен 
от Агенцията за държав-
на финансова инспекция 

и Дирекция „Вътрешен 
контрол” при Министер-
ството на финансите. В 
обхвата му са включени 
данни за изпълнението на 
бюджета към 31.07.2014 г., 
за просрочените вземания 
и задължения, за изпълне-
нието на сключените до-
говори, както и анализ за 
планираните обществени 
поръчки за периода от 1 
август до края на годи-
ната. Резултатите бяха 
представени на специал-
на пресконференция от 
зам.-министъра на финан-
сите Теменужка Петкова. 
По думите й голяма част 
от проблемите, свързани 
с бюджет 2014, се дължат 
на спирането на сред-

ствата по оперативни 
програми от ЕС. 

Анализът показва, че 
предстоящите плащания 
до края на годината по до-
говори, сключени от ведом-
ствата през 2014 г. и пре-
дходни периоди, са в общ 
размер на 1,44 млрд. лв., а 
осигуреното финансиране 
е 1,176 млрд. лв., или липс-
ват 267,33 млн. лв. Най-го-
лям обем на недостиг по 
договори се пада на Минис-
терството на отбраната 
- 103,60 млн. лв. „Възможно 
е министерствата и МС 
да не могат за изпълнят 
поетите задължения по 
вече подписани контра-
кти”, коментира Теменуж-
ка Петкова. 

структура. Била е дирек-
тор на Областната ди-
рекция ДФЗ – Пазарджик, 
уточняват от ведомство-
то.

С решение на УС на 
ДФЗ са освободени и два-
мата зам.-директори на 
ведомството – Татяна Ан-
гелова и Николай Дачев. На 
тяхно място са назначени 
Иванка Багдатова-Мизова 
и Живко Живков.

Отмени ха  въведе -
ното с постановление 
от 2014 г. изискване за 
оповестяване на публич-
но съобщение за цено-
ви предложения, когато 
предвидената стойност 
не надхвърля 20 хил. лв. за 

доставки или услуги и 60 
хил. лв. за строителство. 
Това стана факт по вре-
ме на последното редовно 
заседание на Министер-
ския съвет. Промяната 
се отнася за неправител-
ствените организации, 

за фирми и браншови ор-
ганизации. Изменението 
на нормативния акт ще 
доведе до значително на-
маляване на администра-
тивната тежест при 
избора на изпълнител от 
частноправните субекти, 
бенефициенти по проек-
ти, съфинансирани със 
средства от Европейския 
съюз.

60% от студения резерв в 
националната енергийна 
система, като цената й 
за разполагаемост беше 
най-ниската в страната. 
От 2013 г. обаче бяха про-
менени правилата и вече 
липсва сигурност за пре-
доставяните количества 
студен резерв. В резул-
тат на всичко това само 
за финансовата 2013 г. 
дружеството приключи 
със загуба в размер на 
67,6 млн. лв.

с изискванията на Закона 
за енергетиката за заема-
не на длъжността.

На овакантените мес-
та за поста на председа-
тел на комисията е избрана 
Светла Тодорова, а за чле-
нове - Евгения Харитонова 
и Костадинка Тодорова. И 
трите са с дългогодишен 
опит в енергетиката.

Снимка авторът
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Илияна Цанова, вицепремиер по усвояването на средствата от ЕС:

Нарушенията при обществените поръчки са основната причина за корекции по оперативните програми
Емил Христов

Ще бъдат сформирани 
четири експертни групи, 
които да обобщят и да раз-
вият мерките за по-добро 
управление на финансовия 
риск и минимизиране на 
санкциите по оперативните 
програми. Те ще трябва да 
докладват резултатите от 
дейността си след месец. 
Това стана ясно по време на 
кръглата маса на тема „Фи-
нансови рискове при упра-
вление на евро средствата 
– първите 7“. Събитието 
се проведе  в Министер-
ския съвет, като участие 
в него взеха служебният ви-
цепремиер по управление на 
средствата от Европейския 
съюз Илияна Цанова, минис-
търът на финансите Румен 
Порожанов, министърът на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията Николина Ангелкова и 
кметът на София Йорданка 
Фандъкова. 

„Целта ни е да пре-
доставим на следващо-
то правителство план за 
действие за подобряване на 
системите за управление и 
контрол с оглед защитава-
не на националния интерес 
през програмния период 2014 
- 2020 г.“, коментира Илияна 
Цанова. 

Според вицепремиера ос-
новната задача на една от 
групите ще бъде да обсъди 
възможностите за специа-
лен закон, който да уреди 
взаимоотношенията между 
институциите в системата 
за управление на средства-
та от ЕС по администра-
тивноправен ред и да коор-
динира отговорностите на 
участниците в процеса на 
усвояване на еврофондове-
те. 

Друга група ще се заеме 
с типизиране на документи-
те за възлагане на общест-
вени поръчки и с максимално 
възможната стандартиза-
ция на всички договори. Екс-

пертите ще работят и 
за дефиниране обхвата на 
предварителния контрол, 
както и за други превантив-
ни мерки за намаляване на 
грешките при провеждане на 
тръжните процедури. Стан-
дартизация на документите 
за участие в обществени 
поръчки в строителство-
то предлага от години Ка-
марата на строителите в 
България. Браншовата ор-
ганизация нееднократно е 
поставяла този въпрос на 
различни нива и форуми. 

Сред задачите на екс-
пертните групи ще е и раз-
работване на система за 
ефективна комуникационна 
и координационна среда и 
обмен на опит, добри и лоши 
практики при управлението 
на риска и минимизиране на 
финансовите санкции. Ще 
се оцени и прилагането на 
новата методология на Ев-
ропейската комисия (ЕК) за 
налагане на корекции при 
нарушения, допуснати при 
провеждане на търгове. Ще 
се подготви механизъм за 
споделяне на отговорност-
та при пропуски.

В групите ще бъдат 
включени експерти от 
всички органи, ангажирани 
в процеса на управление и 
контрол на работата с ев-
ропейски средства и кон-
трол на разходване на пуб-
личните пари.

Държавният бюджет е 
натоварен допълнително 
със 166 млн. лв. заради на-
рушения по обществените 
поръчки при усвояването 
на европейските фондове. 
Това сочи анализ на между-
народната консултантска 
компания KPMG, който беше 
представен по време на 
дискусията. По думите на 
вицепремиера Цанова се за-
белязват очевидни слабости 
по отношение на провежда-
нето на търговете. „Над 
74% от всички корекции са 
наложени за нарушения на 
Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), но те не са 
единствени. Трябва да от-
бележим, че системите 
все пак работят – едва 2% 
от допуснатите грешки по 
оперативните програми, за 
които се налагат финансо-
ви корекции, са установени 
от органи извън България. 
Фактът, че все още не сме 
приключили един пълен про-
грамен период, крие допъл-
нителни рискове, свързани 
с устойчивостта на инвес-
тициите, неправилното при-
лагане на законодателство-
то за държавни помощи, 
некоректното изчисляване 
на самоучастието и непос-
тигането на заложените 
резултати. Сега е времето 
да анализираме цялостната 
система, да коментираме 
нормативната база, да се 
спрем на основните причи-
ни за налагане на финансови 
корек ции, да набележим мер-
ки за предотвратяването 
им“, каза тя.

Вицепремиерът Цанова 
призна още, че страната ни 
е допуснала няколко грешки 
по отношение на предиш-
ния програмен период. Сред 
тях са честите промени на 
уредбата, свързана с кон-
трола на еврофондовете, 
както и на нормативната 
база и най-вече на ЗОП. „В 
ретроспекция много неща 

можеха да са по-добре. Сис-
темата ни се променяше 
често – както специфич-
ната уредба, регулираща 
управлението на еврофон-
довете, така и тази, регла-
ментираща основни проце-
си, свързани с разходването 
на публични средства като 
ЗОП. Липсваше адекватен 
механизъм за осигуряване 
на ефективна координация 
между институциите, има-
щи отношение към различни 
процеси при планирането на 
приоритетните инвести-
ции, подготовката, изпъл-
нението и отчитането на 
проектите и контрола на 
управлението на средства-
та“, заяви още Цанова. 

Тя използва възможност-
та да се позове на данните 
от анализа на консултант-
ската компания KPMG, 
според която проблемът в 
България с възлагането на 
търгове е много по-голям от 
средния за Европа, където 
около 50% от злоупотреби-
те са свързани с избора на 
изпълнител. Набелязаните 
от ЕК проблеми в тази об-
ласт са липсата на публич-
ност, непрозрачни процедури 
и дискриминация на участни-
ци. Най-честите нарушения 
на бенефициентите са за-
лагане на ограничителни 
критерии и неравностойно 

третиране на кандидатите.
Като мярка за справяне 

с проблемите у нас Илияна 
Цанова предложи укрепване 
на капацитета на Агенция-
та по обществени поръчки 
и повишаване на качеството 
на предварителния контрол. 

„Опитът с финансови-
те корекции през измина-
лия програмен период 2007 
- 2013 г. налага извода, че 
непрекъснато трябва да се 
полагат усилия за подобря-
ване на управлението на 
средствата от ЕС“, каза 
от своя страна Александър 
Хинов, който представи за-
ключенията от анализа на 
KPMG.

От данните става 
ясно още, че най-тежки са 
проблемите с програмите 
„Околна среда”, „Регионално 
развитие”, „Администрати-
вен капацитет” и „Конку-
рентоспособност”, като по 
първите две финансова ко-
рекция е наложена по всеки 
втори договор. ОПАК обаче 
е програмата, където глоби-
те са най-голям процент от 
целия й ресурс. Там са нало-
жени санкции за 11,4 млн. лв., 
което е 5,5% от бюджета й.

Йорданка Фандъкова 
обясни, че София изпълня-
ва проекти за 3 млрд. лв., а 
има глоби за малко над 20 
млн. лв. „Сумата може да 

изглежда незначителна на 
фона на милиардите, с кои-
то работим, но това все пак 
са пари“, каза тя и обясни, че 
Столичната община няма 
възражения за корекции от 
7 млн. лв., но останалите 13 
млн. лв. се оспорват. „Няма 
да се съглася с глоби, които 
са наложени, след като об-
ществените поръчки са ми-
нали всички нива на контрол 
– Агенцията по обществе-
ни поръчки, Комисията за 
защита на конкуренцията, 
включително и през Върхов-
ния административен съд“, 
допълни още Фандъкова.

Според кмета на Габро-
во Таня Христова глоби-
те имат и психологически 
ефект върху градоначални-
ците, които досега са под-
хождали с ентусиазъм при 
планирането и изпълнение-
то на проекти. През следва-
щия програмен период обаче 
може да останат неусвоени 
средства заради страх у 
местните власти, че ще им 
наложат непосилни глоби.

От  общините настоя-
ват да се наблегне на пре-
венцията, а не на наказани-
ята, които не са спасили от 
спиране две от програмите. 
Те искат и да се въведат 
стандартизирани досиета 
за търговете по различни 
видове услуги, инфраструк-
тура и доставки. 

В дискусията се вклю-
чиха още представители на 
управляващите органи на 
оперативните програми и 
на структурите с контрол-
ни функции при управление-
то на публични средства и 
прилагането на Закона за 
обществените поръчки – 
Държавен фонд „Земеделие”, 
дирекция „Национален фонд“, 
ИА „Одит на средствата от 
ЕС”, АДФИ, Сметната пала-
та, Комисията за защита на 
конкуренцията, Агенцията 
по обществени поръчки, Вър-
ховният административен 
съд,  АФКОС, работодател-
ските организации и други. 

Снимка Денис Бучел
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Александър Андреев, говорител на Централната избирателна комисия:

Новият Изборен кодекс дава възможност да се включат повече кандидати 

Невена Картулева

Г-н Андреев, служебни-

ят кабинет „Близнашки“ 

посочи провеждането на 

честни и прозрачни пар-

ламентарни избори като 

свой приоритет. Какви 

са задачите на ЦИК и на 

правителството до 5 ок-

томври, за да бъде изпъл-

нен той?

По силата на избор-
ния кодекс на Централна-
та избирателна комисия 
е възложена цялостната 
организация по подготов-
ката и провеждането на 
изборите от датата на 
тяхното насрочване до 
окончателното обявяване 
на резултатите от вота 
на 5 октомври 2014 г. Ясно 
са посочени правомощията 
и задълженията на ЦИК, на 
районните избирателни 
комисии и на секционните 
избирателни комисии. Що 
се отнася до Министер-
ския съвет и органите на 
изпълнителната власт, те 
имат определени функции 

във връзка с организацион-
но-техническата подго-
товка и обезпечаване на 
законното и нормалното 
протичане на изборите. А 
именно осигуряването на 
всички необходими условия 
избирателни комисии да 
могат да изпълнят своите 
задължения. 

Между колко и кои 

формации ще избираме 

на 5 октомври?

Известен е броят на 
партиите и коалициите, 
които ще участват. Това 
са 18 партии и 7 коалиции. 
Срокът за регистрация на 
независимите кандидати 
изтече на 2 септември. 
В районните избирателни 
комисии бяха подадени до-
кументи за регистрация 
от 10 инициативни коми-
тета, като регистрация-
та на един от тях е от-

казана. Тоест, ще бъдат 
издигнати 9 независими 
кандидати. 

Доколко Изборният 

кодекс, приет от 42-ото 

народно събрание, се раз-

личава от досега дейст-

ващия в частта, разяс-

няваща предсрочното 

провеждане на избори? 

Има ли нови правила и 

какви са те?

Има различия, като на-
пример преференциалния 
вот за кандидат от опре-
делена кандидатска листа. 
За първи път на парламен-
тарни избори ще се упраж-
ни и преференциалното 
гласуване, което не фигу-
рираше в отменения Избо-
рен кодекс. Има различия 
относно регистрацията 
на партиите и коалиции-
те за участие, както и в 
сроковете за провеждане 

на изборите. Въпреки раз-
ликите основните правила 
се запазват.

Първото приложение 

на закона беше на избо-

рите за Европейски пар-

ламент на 25 май. Тогава 

именно преференциал-

ното гласуване обърка 

много от избирателите. 

Кое, според вас, не беше 

изяснено докрай, за да се 

стигне до тази ситуа-

ция? Мислите ли, че бяха 

регистрирани пропуски 

в нормативния акт при 

първото му тестване?

Не бих могъл да кажа 
дали хората са били обър-
кани, или са упражнили ясно 
изразена воля да гласуват 
за определени кандидати. 
При изборите за членове 
на Европейския парламент 
от Република България 
преференциалното гла-
суване беше включено за 
първи път в този си вид. 
Макар че и при изборите 
за евродепутати от на-
шата страна през 2009 
г. преференциалният вот 
съществуваше. Новият 
вид на бюлетината може 
би донякъде е създал съм-
нения у някои избиратели 
относно начина на гласу-
ване, така че вотът им да 
бъде действителен.

Като част от своята 
разяснителна кампания 

ЦИК е предвидила клип, 
с който да можем макси-
мално ясно и достъпно да 
покажем как би следвало 
избирателят да попълни 
бюлетината, за да бъде 
зачетен неговият глас за 
действителен.

 
В какво бюлетината 

се различава от тази, 

която е позната на хора-

та?

Няма съществена раз-
лика от бюлетината, коя-
то избирателите позна-
ват и с която се гласува 
в изборите за членове на 
европейския парламент от 
Република България на 25 
май 2014 година. В лявата 
й част са изписани име-
ната на партиите, коали-
циите и на независимите 
кандидати. Пред тях има 
квадратче с номер. Парти-
ите и коалициите се под-
реждат, съгласно жребия, 
който беше теглен в ЦИК. 
Независимите кандидати 
не участват в него. Те се 
подреждат в бюлетина-
та за всеки избирателен 
район по поредността на 
тяхната регистрация, 
след партиите и коалици-
ите. 

В дясната страна на 
бюлетината са кръгчета-
та, в които избирателят 
може да отрази своя пре-
ференциален вот за канди-

дат, включен в листата на 
съответната партия или 
коалиция, за която е гла-
сувал. 

Гласът е действите-
лен, ако избирателят е гла-
сувал за партия, коалиция 
или независим кандидат с 
химикалка, пишеща със син 
цвят, със знак Х или V. Ако 
избирателят иска да даде 
своята преференция за да-
ден кандидат в листата 
на партията или коалици-
ята, за която е гласувал, 
той следва да отбележи 
това със знак Х или V с хи-
микалка, пишеща със син 
цвят, в кръгчето с номера 
на кандидата, под който е 
подреден в листата. 

Гласът е недействи-
телен, ако е отбелязан 
само кандидат без поли-
тическа формация, както 
и преференцията няма да 
бъде взета предвид, ако е 
маркирано квадратчето на 
една формация, а е избран 
кандидат на друга. 

За да може избирате-
лите да се ориентират за 
имената на претенденти-
те, пред избирателните 
секции ще бъдат разполо-
жени табла с листите на 
всички формации, които са 
издигнали кандидати в съ-
ответния изборен район. 
Те ще бъдат поставени и 
в кабината за гласуване. 
Така хората ще могат да 

се информират под кой 
номер се намира кандида-
тът, за когото биха иска-
ли да гласуват преферен-
циално. 

Заради случая с бюле-

тините от печатницата 

в Костинброд при по-

следните парламентарни 

избори през 2013 г. сега 

беше решено те да се пе-

чатат от печатницата 

на БНБ. Какви други мер-

ки ще бъдат предприети, 

за да се гарантира досто-

верността на вота?

С оглед ограничаване-
то на всякакви възможнос-
ти за подправяне вота на 
гласоподавателя в Избор-
ния кодекс е предвидено 
печатането на бюлети-
ните да става в печат-
ницата на БНБ. С това се 
гарантира, че отпечатва-
нето на бюлетините ще 
се извърши под необходи-
мия контрол, предвиден за 
отпечатването на ценни 
книжа. Той се осигурява 
съвместно от ЦИК и Ми-
нистерството на финан-
сите, а транспортиране-
то се извършва под охрана 
на МВР. 

Предаването на книжа-
та от БНБ на съответни-
те областни администра-
ции и районни избирателни 
комисии става с присъст-
вието на членове на ЦИК. 

Снимки Денис Бучел

Александър Андреев е завършил Държавния 

италиански колеж „Енрико Ферми“ в Мадрид. След 

това учи право в СУ „Св. Климент Охридски“. От 

2003 до 2005 г. придобива магистърска степен по 

счетоводство и контрол от УНСС. През 2010 г. 

става доктор по международно частно право към 

НБУ.

През 1993 г. започва работа като адвокат на 

свободна практика, вписан в САК. От 2006 г. е 

медиатор по граждански и търговски спорове. 

От 2003 г. до 2012 г. е редовен асистент по 

международно частно право в НБУ, след това става 

главен асистент по същата дисциплина. Лектор 

е по конкурентно право на ЕС, по правен режим на 

чуждестранните инвестиции.

За първи път постъпва в ЦИК през 2007 г., когато 

се провеждат местните избори. Участва в ЦИК при 

парламентарните и при евроизборите през 2009 г. 

От 2013 г. до сега е говорител на ЦИК.
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Целият този процес га-
рантира достоверността 
на вота и би следвало да 
разсее всички съмнения от 
страна на българското об-
щество, че може изборите 
да бъдат подправени.

Ако е възможно, на-

правете сравнение – ка-

къв е броят на партиите, 

участващи в парламен-

тарните избори през по-

следните години? Прави 

впечатление, че през 

2013 г. те са повече от 

60, а сега са 18.

Старият Изборен ко-
декс предвиждаше необхо-
димостта, преди да встъ-
пят в коалиция, партиите 
да бъдат регистрирани в 
ЦИК. Сега, участвайки в 
коалиция, те не се регис-
трират самостоятелно, 
а се регистрира коалици-
ята. Затова може да се 
каже, че броят на парти-
ите през 2014 г. е сравним 
с този през 2013 г. Трябва 
да се има предвид и че в 
някои коалиции, като на-
пример „Реформаторски 
блок”, „България без цензу-
ра”, „БСП – Лява България”, 
като партньори участват 
по-голям брой партии.

Не на последно място – 
повечето формации в избо-
рите през 2013 г. може би 
в някаква степен беше по-
влияно от напрежението в 
обществото, породено от 
протестите през февруа-
ри 2013 г. Това активизира 
повече партии да се вклю-
чат в изборите.

На колко формации 

ЦИК е отказала регис-

трация за изборите тази 

година? Успяха ли парти-

ите да подадат изрядна 

документация предвид 

новите правила в Избор-

ния кодекс?

Беше отказано на пар-
тия „Другата България“, 
тъй като не представиха 
подписка в структуриран 
електронен вид, каквото е 
изискването на Изборния 
кодекс и нашето решение 

относно условията за ре-
гистрация на партии и 
коалиции. Тя е необходима, 
за да може бъде извърше-
на проверка на записите в 
подписката от избирате-
ли, подкрепящи регистра-
цията. Това е ново условие, 
заложено в последния Избо-
рен кодекс. 

Беше отменена регис-
трация и на други две пар-
тии, след като от провер-
ката на ГРАО се установи 
липсата на необходимия 
брой подписи в нейна под-
крепа. Това са Българската 
комунистическа партия и 
Българската работниче-
ско-селска партия. 

Новият Изборен кодекс 
предвижда много по-облек-
чени условия за участие на 
партиите и коалициите. 
Според старият Изборен 
кодекс депозитът, който 
трябваше да бъде внесен, 
беше доста по-висок, из-
искваха се и повече под-
писи на избиратели, които 
подкрепят съответната 
партия или коалиция. Сега 
са необходими 2500 изби-
ратели, които подкрепят 
регистрацията, и депозит 
в размер на 2500 лв.

В тази връзка считам, 
че новите правила са по-
облекчени и дават възмож-
ност на повече формации 
да участват в предизбор-
ната надпревара.

Въвеждането на за-

дължително гласуване 

беше широко обсъждано 

при съставянето на но-

вия Изборен кодекс. Каква 

е позицията на ЦИК като 

регулаторен орган – дали 

то би било уместно?

Не бих могъл да комен-
тирам, защото това е 
въпрос на законодателно 
решение и засяга упраж-
няването на избирателни-
те права от българските 
граждани. Въвеждането на 
активно избирателно пра-
во е свързано и с евенту-
ални промени в Конститу-
цията. Това решение може 
да бъде взето единствено 

от Народното събрание 
чрез съответното измене-
ние в законодателството.

Как ще бъде тествано 

експерименталното ма-

шинно гласуване? Вземат 

ли се предвид резултати-

те от него? 

За разлика от машинно-
то гласуване при изборите 
за членове на ЕП сега сек-
циите, в които то ще бъде 
тествано, бяха увеличени. 
Машинното гласуване ще 
бъде извършено експери-
ментално в 300 избира-
телни секции в 5 изборни 
района. Експериментални-
ят вот няма да бъде взет 
предвид при определянето 
на окончателните резул-
тати.

Затова е добре хора-
та да знаят, че за да бъде 
зачетен техният вот, 
трябва първо да гласу-
ват с хартиена бюлети-
на и след това, ако имат 
желание, да се включат в 
експеримента и гласуват 
с машините. Разбира се, 
възможно е избирателят 
да гласуват само експери-
ментално, но в този случай 
неговият вот няма да бъде 
отчетен при определяне на 
резултатите от изборите 
за народни представители 
на 5 октомври 2014 г.

Как стои въпросът с 

отварянето на секции в 

чужбина? Какъв е редът 

за подаване на заявления 

за откриването им и кога 

ще стане ясно колко изби-

рателни секции ще бъдат 

организирани и в кои дър-

жави?

Това ще стане ясно по-
късно, тъй като до 25 дни 
преди изборния ден бъл-
гарските граждани, които 
искат да гласуват извън 
страната, имат право да 
подават заявления както 
през интернет страни-
цата на ЦИК, попълвайки 
съответния електронен 
формуляр, така и с писмено 
заявление по образец чрез 
дипломатическото или кон-

сулското представител-
ство в страната, в която 
пребивават или планират 
да гласуват. Срокът за по-
даване на заявленията про-
дължава до 9 септември. 

Към момента по сила-
та на чл. 14, т. 3 от Избор-
ния кодекс ЦИК е определи-
ла единствено местата, 
където през предходните 
5 години на избори е имало 
повече от 100 гласопода-
ватели. Съгласно нашите 
прогнозни разчети, броят 
на секциите в тези места 
е 293 избирателни секции . 
Към тях ще бъдат опреде-
лени и секциите в места-
та, за които има подадени 
повече от 40 заявления за 
гласуване и където няма 
дипломатическо или кон-
сулско представителство, 
както и онези в местата, 
където има дипломатиче-
ско или консулско предста-
вителство и са подадени 
повече от 20 заявления.

Днес започва предиз-

борната кампания. Какви 

са правилата, които пар-

тиите трябва да спазват 

при агитацията?

ЦИК прие своите реше-
ния, уреждащи условията 
и реда за финансиране и 
провеждане на предизбор-
ната кампания. Последно-
то важно решение, което 
беше прието във връзка с 
отразяването на предиз-
борната кампания, се от-
нася до предоставянето 
на медийните пакети на 
партиите и коалициите, 
които не ползват субси-
дии по Закона за политиче-
ските партии и които са 
регистрирали кандидатски 
листи във всички изборни 
райони. Тези партии и ко-
алиции имат правото на 
медиен пакет в размер на 
40 хил. лв. Независимите 
кандидати също могат да 
ползват медиен пакет на 
стойност 5 хил. лв.

Правилата за водене 
на предизборната кампа-
ния предвидени в новия 
Изборен кодекс не се раз-
личават от тези в отме-
нения. Това означава, че 
партиите няма да бъдат 
изправени пред нови усло-
вия, с които трябва да се 
съобразяват. 

Аз бих наблегнал ос-
новно върху това, че e 
необходимо партиите, ко-
алициите и независимите 
кандидати да посочват 
в агитационните мате-
риали, че купуването и 
продаването на гласове 
е престъпление. В аудио-
визуалните материали да 
бъде обозначавано дали е 
платено съобщение, да не 
се използва търговската 
реклама за агитация, да се 
спазват етичните норми 
и да не се засяга личност-
та или достойнството 
на кандидатите, да не се 
насажда религиозна, ет-
ническа или друга омраза, 
както и да не се засягат 
добрите нрави. 

Маринела Йонкова

Номерът на ГЕРБ в интегралната бюлетина е 9, 
на коалиция „БСП – лява България” - 22, 18 е за ДПС. 
Това стана ясно, след като членове на Централната 
избирателна комисия (ЦИК) изтеглиха жребия на пар-
тиите за участието им в предсрочните парламен-
тарни избори, които ще се проведат на 5 октомври. 

14 е номерът, с който АБВ ще се яви на предсроч-
ните избори. Сакралното число 13 се падна на „Бъл-
гария без цензура“. Реформаторският блок ще е 7-и 
поред в бюлетината, а коалиция „Патриотичен фронт 
НФСБ-ВМРО“ – 24-ти. 

По райони имената на независимите кандидатите 
ще бъдат изписвани след партиите и коалициите. 

Ето и номерата в бюлетината: 

Партия „Движение 21” - 1
Партия „Българска социалдемокрация” - 2
Партия „Български национален съюз – НД” - 3
Партия „Новото време” - 4
Партия „Обединена България” - 5
Партия „Социалдемократическа партия” - 6
Коалиция „Реформаторски блок - БЗНС, ДБГ, ДСБ, 
НПСД, СДС”  - 7
Партия „Нова България” - 8
Партия ГЕРБ - 9
Партия „Общество за нова България” - 10
Партия „Атака” - 11
Партия НДСВ - 12
Коалиция „България без цензура” - 13
Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възражда-
не) - 14
Коалиция „Левицата и Зелена партия” - 15
Партия „Нова алтернатива” - 16
Коалиция „Десните” - 17
Партия ДПС - 18
Партия „Глас народен” - 19
Партия на зелените - 20
Партия „Нова сила” - 21
Коалиция „БСП – лява България” - 22
Партия „Зелените” - 23
Коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ И ВМРО” - 24
Партия „Република БГ” - 25

Днес започва предизборната кампания на учас-
тниците във вота, който ще се проведе точ-
но след месец – на 5 октомври. Това са вто-

рите поред предсрочни парламентарни избори, след 
като и последното правителство не успя да довър-
ши мандата си и остана на власт една година. Този 
вот обаче ще бъде по-различен от досегашните. За 
първи път имаме възможността за преференциално 
гласуване на парламентарни избори. Тоест можем 
да пренаредим кандидатските листи, изготвени от 
политическите формации, и ние да решим кой да за-
еме челното място в тях. 

Макар че бюлетината ще изглежда по нов начин, 
гласуването е просто. Отляво са посочени имената 
на партиите, коалициите и на независимите канди-
дати. Един от всички можем да изберем, като поста-
вим знак X или V в квадратчето пред тях. Отляво 
са кръгчетата – в тях посочваме преференциалния 
си вот. 

Гласът е действителен, ако избирателят е гла-
сувал за партия, коалиция или независим кандидат 
с химикалка, пишеща със син цвят, със знак Х или V. 
Ако избирателят иска да даде своята преференция 
за даден кандидат в листата на партията или коали-
цията, за която е гласувал, той следва да отбележи 
това със знак Х или V с химикалка, пишеща със син 
цвят, в кръгчето с номера на кандидата, под който 
е подреден в листата. 

Първият вот, проведен според новия Изборен ко-
декс, беше на 25 май за евродепутати от България. 
Сега предстои да тестваме приложението на закона 
и за избор на народни представители.
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Инж. Венетка 
Витанова,
ОП на КСБ – Варна

Членовете на ОП на КСБ 
– Варна, проведоха своето 
общо отчетно събрание 
за периода от 20 септем-
ври 2013 г. до 28 август 
2014 г. Доклад за работата 
на Областното предста-
вителство изнесе предсе-
дателят му инж. Христо 
Димитров. Той подчерта, 
че настоящото ръковод-
ство на ОП на КСБ – Варна, 
избрано на 19 септември 
м.г., е поело задачата да 
продължи успешния път 
на предходните, както и 
да разшири дейността си 
сред строителните фир-
ми, административните 
структури в региона и да 
доразвие взаимоотноше-
нията със сродните на 
Камарата организации. И 
го е направило, отчитайки 
икономическата среда в 
района. По думите на инж. 
Димитров средата е дина-
мична, но и управляема чрез 
различни инструменти. 
„Имам предвид Закона за 
Камарата на строителите 
и най-вече целесъобразното 
му използване за въздейст-
вие и насочване на проце-
сите в бранша“, каза той и 
подчерта, че значима част 
от строителите в Област-
ното представителство 
активно са се включили в 
този процес. „Нямам пред-
вид масовост, но все пак 
се отчита ръст - като се 
започне от вписването 
на фирмите в Централния 
професионален регистър на 
строителя, чиято цел е ле-
гитимното им представяне 
на пазара, премине се през 
участие в организационни-
те мероприятия на ОП на 
КСБ – Варна, и се стигне 
до взаимодействието с 
държавните, общинските, 
обществените и профе-
сионалните организации и 
структури“, обясни той. 

Инж. Димитров посо-
чи факта, че Областното 
представителство е ста-
нало търсен и уважаван 
партньор на местните ин-
ституции и организации. 
Това е важно обстоятел-
ство, касаещо КСБ като 
цяло. Позиционирането на 
варненските строители в 
един от големите икономи-
чески райони на страната, 
наличието на многоброен 
професионален потенциал, 
желанието да се реализи-
рат инвестиционни намере-
ния са задължаващи условия 
да се въздейства, подпома-

га и насочва в правилната 
от гледна точка на сектора 
посока административната 
и икономическата среда. 
Основната цел е взаимно 
подпомагане и полезност, 
за да стане областта при-
влекателен център за ин-
вестиции. 

В доклада на председа-
теля сериозно място беше 
отделено на анализа на 
вписаните в ЦПРС фирми 
и на членовете на ОП на 
КСБ - Варна. Според него 
се наблюдават пет гру-
пи компании. В първата са 
фирми, които конюнктурно 
се вписват и отписват от 
регистъра. Във втората 
попадат компании, които 
поради необученост или не-
брежност на фирмения пер-
сонал пропускат годишната 
процедура и биват залича-
вани на основание на нор-
мативната уредба. В тре-
тата група са компании, 
които изпитват затрудне-
ния на пазара и доброволно 
се заличават. В четвърта-
та са фирмите, постоянни 
участници на строителния 
пазар. Появи се и пета гру-
па, в която строителите 
са такива, които изграж-
дат или участват в строи-
телството на обект и към 
същия момент е необходимо 
да бъдат вписани в ЦПРС, за 
да получат удостоверение 
за вписване и да приключат 
строежа. „Положителното 
в случая на последната гру-
па е, че всички участници в 
строителния процес са раз-
брали – Законът за Камара-
та на строителите трябва 
да се спазва. В сектора по-
стоянно текат динамични 
процеси на регулация и са-
морегулация“, добави инж. 
Димитров. 

Фирмите – членове на 
ОП на КСБ – Варна, са 126 - 
в т.ч. две нововписани фир-
ми. От тях 65% са платили 
членския си внос, а остана-

лите 35% имат възможност 
да направят това до края 
на тази година. Видима е 
тенденцията на задържане 
в броя на компаниите, чле-
нуващи в КСБ, спрямо пре-
дходните години. „Това не 
е достатъчно. Призовавам 
фирмите, които активно 
участват в мероприятия-
та на Областното пред-
ставителство, да работят 
за мотивиране на всички 
компании да станат част 
от Камарата. Това кате-
горично не е стремеж само 
да се увеличи броят в пред-
ставителствата, а е цел да 
се повишат качеството и 
количеството на организа-
ционната дейност. Ясно е, 
но е необходимо да се осъз-
нае фактът, че именно чле-
новете на Камарата фор-
мират нейната политика 
чрез най-големите органи 
на управление – общите съ-
брания, както на централно, 
така и на местно ниво. Тези 
структури организират и 
носят отговорността за 
бъдещите действия и по-
литики на КСБ“, поясни инж. 
Димитров. 

Безспорно най-силният 
акцент в доклада на предсе-
дателя беше поставен вър-
ху създаването на „Общест-
вения съвет по устройство 
и развитие на територия-
та”. Още в началото на 
мандата си, отбеляза инж. 
Димитров, настоящото 
ръководство е решило да 
предложи на община Варна 
да бъде сформирана по-
добна структура. В нея са 
включени представители на 
всички институции - учас-
тници в строителния про-
цес в общината. Съветът 
е създаден като непартиен 
и неполитически. Задачата 
му е да подпомага общин-
ската администрация при 
анализиране, формулиране, 
разработване и изпълнение 
на дейностите по разви-

тието на Варна. Инж. Ди-
митров отбеляза, че тази 
структура е единствената 
по рода си в България, ини-
циирана от КСБ. Ежемесеч-
но се провеждат заседания 
на структурата. Досега 
има седем. Протоколите 
се публикуват на сайта на 
Областното представи-
телство на КСБ, а успоред-
но с това се изпращат до 
кабинета на кмета с писмо 
и предложения за решение 
и възможност за обратна 
връзка. „Така процесът се 
обвързва информационно и 
управленски“, подчерта инж. 
Димитров и коментира по-
лезността на този съвет, 
като открои няколко взе-
ти и реализирани решения. 
Сред тях е темата за по-
ставяне на настилките на 
централна градска част. 
Ръководството на община 
Варна се е обърнало към 
обществения съвет с пред-
ложение за становище по 
качеството на материали-
те, технологията и самото 
изпълнение. Областното 
ръководство на КСБ от своя 
страна е обсъдило повдиг-
натата тема и предложило 
свои представители - стро-
ителни специалисти по на-
стилките, за да бъде решен 
въпросът. 

Към обществения съвет 
са се обърнали и представи-
тели на общинската адми-
нистрация от направление 
„Инженерна инфраструкту-
ра” за съдействие при рабо-
та с „Енерго-про”. 

В доклада на председа-
теля на ОП на КСБ – Варна, 
бе обърнато внимание на 
въпроса за преодоляване 
на проблемите на строи-
телните фирми с енергий-
ното дружество. Създаден 
е взаимно полезен инсти-
туционален контакт. Но 
след три заседания между 
ръководствата на ОП на 
КСБ - Варна, и „Енерго-про” 

Снимка ОП на КСБ - Варна

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВАРНА

И през седмицата продължиха редовните общи годишни събрания на областните представителства на Камара-
та на строителите в България. Такива проведоха на ОП-тата във Варна, Пловдив, Добрич, Видин, Пазарджик, Ямбол, 
Благоевград и Габрово. Членовете им се събраха да обсъдят актуалните за бранша и за местните строители теми 
и да се запознаят с отчетите на областните председатели за изтеклия период. 

На 5 септември ще се състои общото събрание на ОП на Враца,  а на 17-и – на структурата на КСБ в Стара Загора. 

отново е неглижиран този 
формат на диалог, и то пак 
от страна на енергийното 
дружество. Но областното 
ръководство, което си е по-
ставило задачата да рабо-
ти отблизо с компанията, 
ще продължи най-насто-
ятелно да търси взаимно 
полезния диалог.

В доклада се отчита, че 
по решение на областното 
ръководство на 19 юни се е 
провело обучение на пред-
ставителите на фирмите 
по промените в Закона за 
обществените поръчки 
и отражението им върху 
строителния процес, как-
то и за добрите и лошите 
практики при участието на 
компаниите в търговете. 
Лектори на мероприятие-
то са били зам.-кметът по 
строителство на община 
Варна инж. Христо Иванов и 
ръководството на дирекция 
„Инвестиционна политика” 
в местната администра-
ция. 

„Едно от най-сериоз-
ните изпитания, на които 
беше поставено цялото ни 
общество и в частност ОП 
на КСБ - Варна, беше бед-
ствието в „Аспарухово” на 
19 юни т.г.“, заяви инж. Ди-
митров. „Моментът беше 
показателен за дееспособ-
ността на строителните 
фирми във форсмажорна 
среда. Няма да открояваме 
една или друга фирма, за да 
не пропуснем някоя, но мно-
го варненски строители 
се включиха веднага в спа-
сителните мероприятия. 
Сформира се кризисен щаб, 
в който дейни участници и 
изпълнители бяха ръково-
дителите на фирмите. С 
участието на същите беше 
съставена и сметкодоку-
ментация за извършените 
възстановителни меропри-
ятия. Разбира се, и немалка 
част от спасителните и 
възстановителни меропри-
ятия беше с благотвори-
телен характер“, допълни 
председателят на ОП на 
КСБ - Варна.

В отчетния доклад с 
особена загриженост бе 
откроена и темата за ка-
чеството на обученост и 
квалифицираност на стро-
ителните кадри. „Ангажира-
ността на областното ръ-
ководство по въпроса беше 
декларирана още на първо-
то ни заседание“, подчерта 
инж. Димитров. 

„Ние сме на мнение, че 
силно е занижено качест-
вото на образование и 
квалифицираност на стро-
ителните кадри, което е 
сериозен проблем за ин-
вестиционния процес“, до-
пълни той. За целта ръко-
водството на ОП - Варна, 
си е поставило задача да 
търси възможности за пре-
ференциална и качествена 
подготовка на строите-
лите, както и пътища за 

оптимизация на цените за 
обучение на служителите, 
работещи във фирми от 
сектора. Областното ръко-
водство работи по европей-
ската програма „Еразъм”, 
както и по програмата на 
бюрата по труда „Аз мога 
повече”. 

То има добри контакти 
със строителното направ-
ление от Варненския свобо-
ден университет „Чернори-
зец Храбър“. По думите на 
инж. Димитров ОП на КСБ 
– Варна, ще продължи да 
развива диалога с висшето 
учебно заведение. Припом-
няме, че председателят на 
областната организация 
връчи награди на провелото 
се Национално състезание 
за креативни умения Varna 
spagetti tower на 21 юни, 
организирано от катедра 
„Строителство на сгра-
ди и съоръжения”. Медиен 
партньор на конкурса бе в. 
„Строител“. 

Областният предсе-
дател отчете и проведе-
ната среща с Регионалния 
инспекторат по образова-
нието, на която е поискано 
становището на ОП на КСБ 
– Варна, за видовете и броя 
специалности, които да се 
планират за изучаване в 
Строителната гимназия 
през новата учебна година, 
с оглед необходимостта на 
пазара към момента.

Не на последно място, 
особено като посещае-
мост, инж. Димитров от-
чете и двата станали вече 
традиционни конкурса за 
„Дегустация на домашно и 
фирмено произведени вина” 
и „Домашно и фирмено про-
изведени храни”. Тези кон-
курси са все още единстве-
ни по рода си по линия на 
Камарата на строителите 
и показват, че варненските 
строители са активни и 
креативни не само на стро-
ителната площадка.

Областният предсе-
дател направи и пълен фи-
нансов отчет за отчетния 
период.

В заключителните си 
думи инж. Димитров под-
черта, че областният съ-
вет не иска да борави с 
клишета, но житейската 
действителност непрекъс-
нато подсказва, че взаимо-
помощта е основен фактор 
за решаване на проблемите 
на компаниите. Тя е види-
ма и при бедствените си-
туации, и при работата в 
обществения съвет и обу-
чителните институции и 
организации, и при вписва-
нето в регистъра, и учас-
тието в мероприятията на 
Камарата. „В този смисъл 
нека да си пожелаем и да го 
изпълним: взаимопомощта 
и взаимодействието да са 
нашите ръководни начала 
в бъдещите ни действия“, 
завърши доклада си инж. 
Димитров. 
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Мартин Славчев

ОП на КСБ – Пловдив, 
проведе своето общо го-
дишно отчетно събрание 
на 28 август в Админи-
стративния център на 
местните строители. 
На срещата беше приет 
доклад за дейността на 
Областното предста-
вителство за периода 
1.09.2013 г. – 31.07.2014 г., 
отчет за приходите и раз-
ходите от 1.01.2014 г. до 
30.07.2014 г., както и про-
грама за работата на ОП 
на КСБ – Пловдив, за след-
ващата 2015 г. 

Гости на събранието 
бяха инж. Николай Стан-
ков – зам.-председател на 
КСБ и председател на ОП 
на КСБ – София, Валентин 
Николов – председател 
на Контролния съвет на 
Камарата, Добринка Про-
данова – председател на 
Търговско-промишлената 
камара – Пловдив. Екип на 
в. „Строител” отново беше 
на мястото на събитието. 

Инж. Николай Станков 
приветства аудиторията. 
„Областните представи-
телства на Камарата в 
Пловдив и София винаги 
са си сътрудничели как-
то в областта на обуче-
нието на кадри, така и в 
други сфери. Надявам се 
да задълбочим това свое 
взаимодействие и с новия 
председател на ОП на КСБ 
– Пловдив, инж. Йорданка 
Маркова. Защото само 
това е начинът да бъдем 
силни – когато сме обеди-
нени”, каза зам.-председа-
телят на КСБ и председа-
тел на ОП на КСБ – София. 

За периода 1.09.2013 г 
– 31.07.2014 г. ОП на КСБ 
– Пловдив, е провело общо 
7 заседания, които могат 
да се похвалят със значи-
телна посещаемост – око-
ло 99% от членовете. В 
своята дейност Област-
ният съвет и Контрол-

ният съвет на ОП са се 
ръководели от Устава на 
КСБ и решенията на Об-
щото събрание на ОП. Към 
31.07.2014 г. в ОП на КСБ 
– Пловдив, членуват 111 
фирми от региона. В срав-
нение с миналата година 
броят на фирмите е нама-
лял със 7, като 5 от тях 
са преустановили своята 
дейност. В Централния 
професионален регистър 
на строителя са вписа-
ни 398 компании, като от 
м. септември 2013 г. до 
31.07.2014 г. в ЦПРС са се 
регистрирали 45 нови фир-
ми. 

През април 2014 г. Об-
ластното представител-
ство на Камарата орга-
низира националния финал 
на проекта „Аз мога да 
строя”, който се проведе 
в Пловдив, както и два те-
матични финала – в София 
и във Варна. За сезон 2014 
– 2015 г. участие в проек-
та са заявили 17 областни 
града. 

План-програмата за 
работата на ОП на КСБ – 
Пловдив, за 2015 г. е ори-
ентирана към следните 
сфери: професионална ква-
лификация, взаимоотно-
шения с професионалните 
учебни заведения, между-

фирмени политики, органи-
зационна дейност и взаи-
модействие с областните 
и общинските институ-
ции. По отношение на 
професионалната квали-
фикация ще се събере ин-
формация чрез електронни 
анкети за нуждите на фир-
мите от специализирани 
курсове с цел да се оцени 
нивото на желаната ком-
петентност и квалифика-
ция на кадрите. ОП на КСБ 
– Пловдив, ще продължи да 
поддържа и развива добри-
те си взаимоотношения 
и съвместна дейност с 
Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
и ПГСТ „П. Пенев” в Града 
под тепетата. Новото е, 
че ще бъде извършена ре-
ализацията на павилион в 
двора на Професионалната 
гимназия в Пловдив. Също 
така Областното пред-
ставителство на Камара-
та ще продължи популяри-
зирането на професията 
строител сред младежи-
те, като представи тра-
дициите, същността и 
възможностите за реали-
зация в този прекрасен за-
наят. Ще се търси начин 
за намиране на пресечна 
точка между фирмите и 

учениците чрез изнасяне 
на презентации и др. 

Друга интересна ини-
циатива на ОП на КСБ – 
Пловдив, е създаването на 
специализирани строител-
ни клубове по интереси – 
клуб на счетоводството 
на строителството, клуб 
за правни консултации, 
клуб за мениджъри, главни 
инженери и ръководители 
на обекти и клуб за тех-
нически и офертен отдел 
и специалисти по ценооб-
разуване. Предвиждат се 
по три срещи годишно за 
всеки клуб. 

Областното предста-
вителство ще продължи 
да поддържа партньорски-
те си отношения с КИИП, 
КАБ, САБ, Търговско-про-
мишлената камара, РДН-
СК и др. През 2015 г. се 
предвиждат срещи с воде-
щите кандидати за кмет и 
общински съветници. 

По време на отчета 
председателят на ОП на 
КСБ – Пловдив, инж. Йор-
данка Маркова прочете 
пред аудиторията отворе-
ното писмо от УС на КСБ, 
към което пловдивските 
строители изразиха под-
крепа, както и искрена 
съпричастност към своя 
колега Тодор Коев. 

Инж. Йорданка Маркова, председател 
на ОП на КСБ – Пловдив:

Пламен Иванов, зам.-председател на КСБ:

Годината отново беше 
много тежка за строител-
ния бранш. Политическата 
конюнктура в страната има 
решаващо влияние за това. 
Кризата в банковата сис-
тема – също. С колегите си 
говорихме, че напоследък в 
Пловдив се забелязват все по-малко кранове, което е 
показателно, че в града ни работата намалява. Започ-
нали сме анализ на това, какви мерки трябва да вземем 
като Областно представителство на Камарата на 
строителите в България.

Проблемите както на фирмите от Пловдив, така и 
на тези в цялата страна са общи. Надявам се след из-
борите да има адекватна реакция от страна на държа-
вата за размразяване на спрените европрограми. 

Липсата на квалифицирани кадри в строителството 
също стои на дневен ред. Много колеги се оплакват, че 
не могат да намерят качествени работници и ръководи-
тели на фирмите си. ОП на КСБ – Пловдив, ще продължи 
да работи в тази насока и ще търсим начини за реша-
ване на този тежък казус. 

ОП на КСБ – Пловдив, 
ще продължи да реализира 
започнатите инициативи. 
В по-дългосрочен план очак-
вам да започнем да обръ-
щаме повече внимание на 
приемствеността в бран-
ша – подготовката на нови 
мениджъри на проекти и 
управители на фирми. Рано 
или късно идва моментът, 
в който създателите на 
дадена компания трябва да 
пределегират управленски-
те функции на някой друг. Смятам, че е необходимо по-
честото провеждане на срещи, на които този въпрос 
да бъде коментиран. 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПЛОВДИВ

Снимки авторът

Мариана Иванова, ОП на КСБ - Видин 

ОП на КСБ – Видин, проведе своето ре-
довно общо събрание, на което присъст-
ваха повече от две трети от членовете 
на  местната структура. В предварително 
обявения дневен ред бяха включени обсъж-
дането и приемането на oтчета за пери-
ода 1 октомври 2013 – 31 юли 2014 г., отчет 
за приходите и разходите в Областното 
представителство, годишна програма за 
дейността му и годишният бюджет за 
2015 г. 

В доклада си Валентин Кръстев, пред-
седател на местната организация, напра-
ви равносметка на изминалите месеци, 
като подчерта, че въпреки трудностите и 

лошата икономическа ситуация е запазен 
броят на членовете. Бе представен подро-
бен разбор на изразходваните средства за 
консумативи, поддръжка и обзавеждане на 
офиса, командировъчните на персонала. Той 
информира и за проведените мероприятия 
и срещи, сред които се открояват тази с 
Българската банка за развитие, участието 
на председателя на ОП – Видин, в делегация 
от представители на държавни институ-
ции, бизнеса и местната власт, която по-
сети област Ортенау с цел установяване 
на контакти и бизнес сътрудничество с 
фирми от Германия. Член на областната 
структура е участвал в експертния съ-
вет по устройство на територията към 
община Видин. Подчертано бе, че ОП-то 

е спомогнало за учредяването на клуб на 
строителите ветерани в града. 

С единодушното „за” членовете на ОП - 
Видин, приеха програмата за следващата 
2015 г. Основните задачи са свързани със 
защитата на интересите, професионални-
те права и достойнството на членовете 
на Камарата, организирането на обучи-
телни курсове, поддържането на посто-
янни контакти с държавните и общински 
структури на територията на областта, 
организирането съвместно с Камарата на 
инженерите в инвестиционното проекти-
ране и Камарата на архитектите в Бълга-
рия на традиционното за града честване 
на професионалния празник на строителя 
Димитровден.

По време на събранието бе засегнат и 
болезненият за Видин проблем с недовър-
шените строително-ремонтни дейности 
по проекта за рехабилитация и разширява-
не на водоснабдителната и канализацион-
ната му мрежа. Местните строители 
изразиха своето силно притеснение от 
лошото състояние на инфраструктурата 
в града и затрудненото движение на хора 
и моторни превозни средства. Те бяха еди-
нодушни в готовността си да съдействат 
на общината и изпълнителя на проекта за 
довършване на изоставащите видове ра-
боти. Бе прието решение да се организи-
ра съвместна среща, на която да бъдат 
обсъдени проблемите по изграждането на 
водния цикъл. 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВИДИН
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Надежда Стефанова, ОП на КСБ - Габрово

Редовното годишно общо отчетно събрание на 
Областното представителство на КСБ – Габрово, се 
проведе на 28 август т.г. в административния офис 
на  местните строители. Областният председател  
Богомил Пет ков представи отчета за дейността на 
местната структура  за периода от 26.09.2013 г. до 
22.08.2014 г.  „ОП на КСБ – Габрово, вземаше активно 
участие в дейностите на Камарата, като разпрос-
траняваше до всички фирми информацията, свързана 
с провеждане на семинари, конференции, изложения, 
даване на становища по законопроекти и др.“, под-
черта той.

„През изтеклия период успяхме да запазим и да уве-
личим броя на членовете си. В момента те са 30, като 
още една компания е подала заявление, за да стане 
част от организацията. Работим активно за убеж-
даване на фирмите да се включат като членове на 
Областното представителство и да участват  в дей-
ността на Камарата. Надяваме се  в бъдеще компани-
ите, част от ОП на КСБ – Габрово, да се увеличават, 
а не да намаляват“, заяви Петков.

„Съвместната дейност на ОП на КСБ – Габрово, и 
Професионалната гимназия по строителство продъл-
жи и през отчетния период“, отбеляза председателят 
на областната структура. Ученици от училището за 
втора поредна година участваха в проекта на Кама-
рата „Аз мога да строя”.

Петков припомни, че на 23.04.2014 г. по случай 240 
години от рождението на Св. Лазар Български-Дебел-
дялски в родното му място бяха организирани храмов 
празник и водосвет от Великотърновския митрополит 
Григорий за освещаването на църква, носеща името 
на светеца.  На тях присъстваха представители 
на строителните фирми, членове на  КСБ, които са 
участвали като дарители и строители в изграждане-
то на обекта. По инициатива на председателя на ОП 
на КСБ - Габрово, Богомил Петков Камарата отпусна 
12 хил. лв. за направата на светата обител. Предстои 
поставяне на паметен знак за дарението на КСБ в 
двора на църквата.

„През новата година ще работим в същия дух за 
популяризиране дейността на Камарата и с оптими-
зъм за новите възможности на строителната индус-
трия“, допълни председателят на местната органи-
зация в Габрово. 

На събранието бяха приети и отчетът за прихо-
дите и разходите на Областното представителство, 
както и планът за работа през следващата година и 
проектобюджетът.

По инициатива на областния председател на КСБ - Габрово, 

Богомил Петков Камарата дари 12 хил. лв. за изграждането 

на храма в с. Дебел дял

Снимки ОП на КСБ – Габрово

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПАЗАРДЖИК

Свилена Гражданска

„Организирането на съвместни 
срещи с РДНСК и общините за об-
съждане на въпроса за извършване 
на строителни дейности от нереги-
стрирани фирми е един от основните 
приоритети през следващите месеци 
на ОП на КСБ – Добрич“, заяви предсе-
дателят му инж. Валентин Зеленчен-
ко при представяне на плана за дей-
ността на областната структура 
на Камарата в периода 2014/2015 г. 
Това стана на годишното отчетно 
събрание на местната организация. 
Сред останалите задачи ще са про-
веждане на специализирани курсове 
за квалификация на работници и ръ-
ководители,  активно участие в рабо-
тата на централното ръководство 
на КСБ, като се внасят предложения 
и становища по обсъжданите въпро-
си, организиране на срещи с други об-
ластни представителства. Един от 
приоритетите ще е и установяване 
на контакт с Камарата на строите-
лите в Костанца.   

„И през изминалата година уси-
лията на Областния съвет на ОП 
на КСБ – Добрич, и на строителни-
те фирми от района бяха насочени 
основно към организационното ук-
репване на местната структура и 
увеличаване броя на членовете на 
Камарата. Работихме за подобрява-
не на контактите и връзките с ин-
ституциите, кметовете на общини, 
предвид факта, че те отново бяха 
най-големият работодател за нас на 
територията на областта ни“, заяви 
при представяне на отчета на дей-
ността до 30 август т.г. на ОП на 
КСБ – Добрич, инж. Зеленченко.

По думите му новорегистрирани-
те фирми в ЦПРС са 4, така общият 
брой вписани е 92. „Все още една част 
от компаниите не са достатъчно ак-
тивни по отношение на фиксирания 
по Закона за Камарата на строители-
те срок за представяне на докумен-
тите по процедурата по чл. 20, ал. 2. 
Налага се допълнителното им уведо-
мяване, и то понякога многократно. 
Някои от фирмите не се запознават 
предварително с указанията и доку-
ментите, което води до усложняване 
на процеса и губене на време“, обясни 
инж. Зеленченко. Според него струп-
ването на фирми в последните дни до 
приключването на процедурата също 
води до излишно напрежение.

През 2013 г. ОП на КСБ – Добрич, 
наброява 56 фирми, като в края на го-
дината са отпаднали 6 поради  непла-
щане на членски внос. „За текущата 
година такса са платили едва 3 ком-
пании, но има още достатъчно време 
желаещи да членуват в Камарата 
да го сторят – срокът е 30 ноември 
2014 г.“, допълни председателят на 
местната структура.

През годината са проведени общо 
пет заседания на ОС на ОП на КСБ, на 
които са разгледани въпроси, свърза-
ни с цялостната дейност на Област-
ното представителство - членска 

маса, звено „Регистър”, връзката с 
институциите, проблемите с кадри-
те в бранша и т.н. 

„Традиция е да работим с Профе-
сионалната гимназия по строител-
ство и архитектура „Пеньо Пенев”. 
От създаването й през далечната 
1958 г. до днес тя обучава кадри, не-
обходими на бранша. Нейни възпита-
ници са много признати архитекти и 
инженери в града и страната, част 
от тях членуват в ОП на КСБ – До-
брич“, подчерта той, но акцентира, 
че през последните години броят на 
учениците намалява, независимо че в 
областта има търсене на строител-
ни техници и други специалисти от 
сектора. Според него една от причи-
ните за това вероятно е, че е необхо-
димо да се търси транспорт, за да се 
достигне до гимназията, защото тя 
се помещава в сграда, намираща се в 
края на промишлената зона на Доб-
рич.  Зданието е голямо - разгъната 
площ е над 4 хил. кв. м, и издръжката 
му е свързана с много разходи. Догра-
мата на прозорците е стара, дърве-
на, от времето на построяването на 
сградата, което води до много високи 
разходи за газ.    

„По този повод през май 2014 г. 
по молба на директора на ПГСА про-
ведохме заседание на Областния  съ-
вет на ОП на КСБ – Добрич, на което 
приехме подкрепително писмо до Ми-
нистерството на образованието и 
науката и до Регионалния инспекто-
рат по образование – Добрич, и пред-
ложихме преместването да стане в 
бившето (вече закрито) ОУ „Отец 
Паисий”. Старото училище се намира 
в централната част и е с разгърната 
площ от 2 хил. кв. м. От РИО извър-
шиха оглед на училище „Отец Паис-
ий”. Оказа се, че покривът се нуждае 
от ремонт, и това беше изтъкнато 
като пречка за преместването. След 
инспекция от страна на ОП на КСБ 
– Добрич, дадох ме становище, че в 
случай на разрешение за премест-
ване ще извършим ремонта за своя 
сметка“, обясни инж. Зеленченко. По 
думите му е последвало посещение на 
комисия от МОН, чието становище 
е било отрицателно. „Ще продължа-
ваме да търсим решение на въпроса, 
тъй като в противен случай ПГСА по-
степенно ще бъде закрита, а там се 
обучават нашите бъдещи работници 
и строителни техници. В началото 
на учебната 2013/2014 г. с цел под-
помагане на учениците, които нямат 
средства за учебници, след наша мол-
ба беше направено дарение от КСБ 
в размер на 2000 лв. за закупуването 
им за библиотеката на гимназията“, 
подчерта инж. Зеленченко.

Според него е осигурена въз-
можност децата да бъдат приети 
за практически занятия във фирми, 
членове на Областното представи-
телство, където да се запознаят с 
различните видове работи.

Инж. Зеленченко припомни, че през 
април 2014 г. ПГСА участва в тема-
тичния финал на инициативата „Аз 

мога да строя” във Варна с проект на 
„Съвременна модерна къща“, който бе 
изготвен от 4 ученици. 

„През 2014 г. с нашето активно 
съдействие беше създаден Клуб на 
строителите ветерани в Добрич. 
За председател беше избран Рай-
но Митев, когото предложихме и за 
вписване в почетната книга на града 
по случай 80-годишнината му“, заяви 
инж. Зеленченко и допълни, че клубът 
провежда редовни срещи на членове-
те си и в случай на необходимост ОП 
на КСБ – Добрич, ще му оказва съдей-
ствие.

През юли 2014 г. е проведена сре-
ща с директора на РДНСК Добрич на 
тема: „Възможности за ограничаване 
и прекратяване на строителните ра-
боти, извършвани от нерегистрирани 
и неспазващи нормативните изиск-
вания работници”. След направеното 
обсъждане се установи, че малките 
обекти, които обикновено се изпъл-
няват по този начин, са под контрола 
на общинските служби, който поради 
недостиг на хора и средства е поч-
ти никакъв. „Въпреки това се спора-
зумяхме, ако имаме такива сигнали, 
да ги предаваме в РДНСК, а те да 
уведомяват общините“, поясни инж. 
Зеленченко. 

„Членовете ни взеха активно 
участие при възстановяване на ще-
тите от наводнението, което спо-
летя Добрич. Включихме се с машини 
в разчистването на нанесената кал 
и отпадъци. Работихме и по ремон-
тирането на детските градини, съ-
барянето на негодни за обитаване 
постройки и др. дейности, за които 
община Добрич се обърна за съдей-
ствие към КСБ. Към Камарата беше 
открита и дарителска сметка за 
подпомагане на общината при въз-
становяване на щетите“, подчер-
та председателят на областната 
структура.

„През изминалата година взехме 
активно участие и в работата на 
централното ръководство на КСБ. 
Присъствахме на всички заседания 
на разширения Управителен съвет на 
Камарата, където се провеждаха дис-
кусии и се вземаха оперативни реше-
ния за дейността на организацията“, 
каза инж. Зеленченко.

 По различни поводи са отразени 
инициативите на областната струк-
тура в изданието на КСБ в. „Строи-
тел“ и в местната преса, като ос-
новната цел е да се пропагандира 
дейността на Камарата на тери-
торията на Добричка област и да се 
привличат нови членове.

„Трудностите в дейността на на-
шата организация не са никак малко 
и съм убеден, че има какво още да се 
сподели по тях. Уверен съм, че с ва-
шето активно участие, изказвания и 
конкретни предложения ще успеем с 
общи усилия да разрешим проблеми-
те, които стоят пред нас, и да очер-
таем основните задачи за бъдеще“, 
се обърна към присъстващите инж. 
Зеленченко.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ДОБРИЧ
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Емил Христов 

ОП на КСБ – Ямбол, 
отчете дейността си 
за периода 26 септември 
2013 г. – 29 август 2014 г. 
Редовното общо годишно 
събрание се проведе на 
29 август. Основният из-
вод, който бе направен по 
време на срещата, е, че 
работата на Областно-
то представителство на 
КСБ в Ямбол може да бъде 
оценена положително. Това 
стана ясно, след като бяха 
приети докладите за дей-
ността на Областния 
съвет и Контролния съ-
вет, както и финансовите 
справки по точките от 
дневния ред. 

Одобрен бе и план за 
дейността на местната 
организация през 2015 г. 

По време на заседание-
то председателят на ОП 
– Ямбол, инж. Петя Петро-
ва подчерта, че предста-
вителството на КСБ е 
защитавало интересите 
на фирмите членове пред 
областните и общинските 
администрации, пред всич-
ки институции и организа-
ции в областта. „Работи-

хме усърдно за отстояване  
на професионалните права 
на компаниите и за спазва-
нето на професионалната 
етика“, каза още тя. Инж. 
Петрова благодари и за 
активното съдействие на 
регионална колегия относ-
но провеждането за трета 
поредна година на проекта 
„Аз мога да строя“. „Той до-
каза, че е изключително 
полезен с идеята да създа-
ва мост между поколения-
та и да помага на млади-
те специалисти още от 
училищната скамейка да 
очертаят и осъзнаят своя 
професионален път“,  обяс-
ни председателят от ОП 
на КСБ – Ямбол.

През цялата година 
ръководното звено и пред-
ставителите на фирмите 
членове са се отзовавали 
на покани за срещи и съв-
местна работа с другите 
областни представител-
ства на КСБ, а също така 
са участвали в редица сре-
щи с институции и друже-
ства в региона. 

Ръководството на ОП 
– Ямбол, се стреми да под-
държа максимална инфор-
мираност на своите чле-
нове, като ги уведомява за 
промени в нормативната 
база в областта на стро-
ителството, изисква от 
тях мнения и предложения 
по проекти на законите.

Десислава Бакърджиева

ОП на КСБ – Пазарджик, проведе своето годишно отчетно общо събрание на 29 
август. На заседанието бяха приети докладът за дейността на Областното пред-
ставителство за периода 1.09.2013 г. – 31.07.2014 г., както и отчет за приходите и 
разходите за 1.01.2014 г. – 30.07.2014 г. Дискутирани бяха и част от проблемите, с 
които се сблъскват строителите в региона.

По време на срещата стана ясно, че фирмите в областта по данни на Централ-
ния професионален регистър на строителя са 103, от тях 44 са членове на КСБ. 
От тях първа група са 85, от които – 7 първа категория, 4 – втора, и 37 - трета. 
Регистрираните във втора група компании са 18, като от тях 5 са I категория, 4 – II, 
и 7 - III категория. В трета група са записани 29 членове, от които 4 - I категория, 
2 – II, и 23 са в трета. В четвърта група попадат 40, от които 5 са в I категория, 
2 – II, и 33 - III категория. Регистрираните фирми за пета група са 57.

Инж. Петя Петрова, председател на ОП на КСБ – Ямбол:

Инж. Петрова, каква е оценката за 

дейността на ОП на КСБ – Ямбол, която 

беше дадена на отчетното събрание на 

Областното представителство? 

Според мен е много добра, защото 
през последната една година се опитахме 
да сме близо до строителите от област-
та, да ги информираме за новостите в 
нормативната база, а също така да по-
магаме за решаването на проблемите им.

С какви предизвикателства се 

сблъскаха компаниите в Ямбол през из-

миналата една година? 

Най-големите проблеми, които бран-
шът изпитва, са свързани с липсата на 
строителни обекти, с новостите в нор-
мативната уредба, по-специално в Закона 
за обществените поръчки. Основен про-
блем остава и нелоялната конкуренция в 
търговете.

Кои са най-важните решения, които 

се взеха на събранието? 

Едно от най-важните бе, че е необ-
ходимо да се сближават връзките между 
ОП на КСБ - Ямбол, гимназиите по стро-
ителство и по строителна механизация. 

Излишно е да подчертавам, че бъдещето 
ни зависи от младите и наше задълже-
ние е да им помагаме да се реализират 
в сектора. Тези две училищата всяка го-
дина дават изключително кадърни деца, 
на които им трябва поле за изява. Друга 
важна тема, която беше в центъра на на-
шите разисквания, бе идеята да проведем 
обучителни семинари, които да запозна-
ят членовете на Областното предста-
вителство с измененията в Закона за 
обществените поръчки, които влязоха в 
сила от 1 юли т.г. Също така обсъдихме 
и възможността за привличане на нови 
членове на ОП на КСБ - Ямбол. Едно от 
предложенията, което беше дадено по 
време на срещата, бе строителни фирми 
от областта да не наемат подизпълни-
тели, които не са вписани в ЦПРС и не са 
членове на КСБ

Какви  приоритети сте си постави-

ла като председател? 

Основният ми е да оказвам пълно съ-
действие на строителните фирми от 
област Ямбол по всякакви въпроси, за да 
усетят подкрепата на Камарата, защо-
то единството е сила.

Снимка авторът

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ЯМБОЛ ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПАЗАРДЖИК

Инж. Янев, отчето-

хте дейността на ОП 

– Пазарджик, за периода 

01.09.2013 г. - 31.07.2014 г. 

Каква е равносметката 

ви за сектора?

Въпреки трудностите, 
повлияни от кризисното 
състояние на българска-
та икономика,  строи-
телството в областта 
е стабилизирано като 
обем за последните две 
години. Радващо е, че за 
настоящата 2014 г. с на-
стъпването на сезона 
се почувства липсата на 
квалифицирани кадри. Това 
е явен знак, че се очаква 
ръст в обема на строи-
телството, който обаче 
ще доведе до освобожда-
ване на съществуващия 
от години натиск в цени-
те на използваните от нас 
материали.

Като цяло ще има уве-
личение на стойността 
на услугите в сектора, 
предизвикано от необхо-
димостта от по-високо 
заплащане на дефицитни-
те кадри, на материалите 
и все по-големите изисква-
ния на възложителите за 
качествена и срочна рабо-
та. В този момент особе-
но важни за нас са създа-
ването и задържането на 
строителни специалисти.

С какви предизвика-

телства се сблъскаха 

фирмите в Пазарджик 

през изминалата една го-

дина?

Бавят ни крайно мудни-
ят и скъп процес по изда-
ване на разрешителни за 
строеж, лошото качество 
на проектите и други.

Сериозен проблем е 
наличието на голям брой 
нерегламентирани строи-
телни субекти на пазара, 
които изкривяват бизнес 
средата с предоставена-
та им възможност да ико-
номисват дори и плащане 
на данъци.

Предизвикателство е 
и достъпът до общест-
вени поръчки за малките 
строителни фирми, кои-
то все още разчитат на 
тях. Често те са обре-
чени да бъдат в ролята 
на подизпълнители, вечно 
чакащи заплащането си с 
месеци. От друга страна 
сме изправени пред не-
възможността за рабо-
та на средните и големи 
компании, изпълнители на 
търгове, финансирани от 
общините и държавата, 
поради прехвърлянето на 
тежестта на кредитира-
нето върху тях. Обикнове-
но това става с наличие 
на изисквания в тръжните 
процедури за кредитен ре-
сурс, за отлагане на пла-
щанията до една година, 
за работата без аванс и 
други непонятни за нор-
малния строителен пазар 
условия.

Дейността ни допълни-
телно се затруднява и от 

сложната и многообемна 
нормативна база по отно-
шение безопасните усло-
вия на труд,  при изпъл-
няване на проекти, които 
сме длъжни да спазваме. 
Същевременно е необхо-
димо да отделяме излишни 
средства за поддържане 
на система за безопас-
ни условия на труд OXAS 
18001:2007, изискуема при 
обществени поръчки.

Липсата на квалифи-
цирани строителни спе-
циалисти, застаряването 
на наличните работници 
също са важен проблем, 
който трябва да намери 
своето решение.

Оптимист ли сте, 

че новите оперативни 

програми ще осигурят 

повече обекти за строи-

телите?

Надявам се да настъ-
пи известно отрезвяване 
и влагане на повече здрав 
разум при провеждането 
на тръжните процедури 
от страна на общините 
и по-голяма ангажираност 
от управляващите органи 
на оперативните програ-
ми.

Инж. Евтим Янев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик:

Инж. Нина Узунова, 
ОП на КСБ - Сливен

Областното представителство на 
Камарата на строителите в Сливен 
проведе редовното си общо годишно 
събрание на 28 август. Председате-
лят инж. Стефан Стефанов запозна 
присъстващите с отчета за дейност-
та на местната структура за периода 

септември 2013 г. до август 2014 г. и 
насоките за работа през 2015 г. Чле-
новете на Областното представител-
ство гласуваха и приеха финансовия 
доклад за приходите и разходите от 
1.01.2014 г. до 30.07.2014 г.  

През отчетния период са проведе-
ни редица мероприятия, сред които са 
срещата с Драгомир Стойнев – минис-
тър на икономиката и енергетиката 

в кабинета „Орешарски“, участие на 
председателя на ОП – Сливен, в кръгла 
маса на КСБ на тема „Модернизация на 
обществените поръчки”. Областното 
представителство подкрепи проекта 
„Аз мога да строя”, както и съдейства 
при провеждането на различни презен-
тации с участие на членовете на ОП 
- Сливен.

С цел да се подпомогне развитието 

на инициативата „Аз мога да строя”, 
в която участват ученици от Сли-
венската професионална гимназия по 
строителство и геодезия „Арх. Георги 
Козаров”, Атанас Кошничаров, член на 
Контролния съвет на Камарата, напра-
ви предложение за целево увеличаване 
на бюджета на проекта. То беше прие-
то, а средствата ще се осигурят чрез 
допълнителен доброволен членски внос. 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СЛИВЕН



връзка с проблемите, касае-
щи бранша. Представители 
на ОП участваха и в Коми-
сията по заетост към Об-
ластния съвет за развитие 
на Силистра и в Експерт-
ния съвет по устройство 
на територията в община 
Силистра. Същевременно 
местната организация на 

Камарата се стремеше да 
поддържа максимален кон-
такт с фирмите членове. 

Основният извод от 
равносметката за раз-
глеждания период е, че 
работата на ОП на КСБ 
– Силистра, може да бъде 
оценена като изключител-
но добра. Това стана ясно, 

след като единодушно бяха 
приети докладите за дей-
ността на Областния и на 
Контролния съвет, както 
и финансовите отчети за 
изпълнението на плана за 
приходите и разходите за 
отчетния период. Одобре-
на беше план-сметката и 
програмата за работа на 
местната организация на 
Камарата за 2015 г. 

В края на срещата бяха 
дискутирани наболели за 
строителите въпроси – 
предрешените търгове 
по обществени поръчки и 
трудното участие в тях на 
местните фирми, борбата 
със сивата икономика и на-
деждата да има работа за 
всички компании, които из-
пълняват дейността си при 
ясни регламенти и спазване 
на закона.
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Инж. Джани Антова, гл. експерт
в Международния отдел на КСБ

По покана на изпълнителния  директор на 
Строителната  федерация на Хесен - Тюрингия Бе-
тина Хаасе следващата седмица представители 
на ръководството на Камарата на строителите в 
България ще бъдат на официална визита в Герма-
ния. Тема на посещението е сътрудничеството в 
сферата на професионалното образование, както 
и партньорството между фирмите от бранша от 
двете страни.

Делегацията на КСБ е в състав инж. Свето-
слав Глосов, председател на УС на Камарата, Пла-
мен Иванов, зам.-председател, и инж. Иван Бойков, 
изп. директор. Предвидено е да се проведе среща 
с министъра на строителството, транспорта и 
регионалното развитие на Тюрингия и с ръковод-
ството на Немската строителна федерация на 
Тюрингия. Домакините ще запознаят българските 
колеги с дейността на  Центъра за професионално 
обучение за оператори на строителна техника 
във Валдорф, професионалния учебен център в Ер-
фурт и Института за професионално обучение на 
Тюрингия. Камарата на инженерите на провинция-
та и Университетът по приложни науки в Ерфурт 
също са заявили желание за среща с ръководство-
то на КСБ. 

Инж. Анка Колева
ОП на КСБ – Силистра

Областното предста-
вителство на КСБ – Сили-
стра, проведе своето го-
дишно отчетно събрание. 
Председателят на местна-
та организация инж. Димо 
Мирчев информира при-
състващите 10 от общо 
19 фирми – членове на КСБ, 
за проведените мероприя-
тия за периода от 1.09.2013 
г. до 31.07.2014 г. Сред тях 
са срещите с ръковод-
ствата на общините от 
област Силистра, с народ-
ни представители, с пред-
ставители на държавните 
институции – регионал-
ната инспекция по труда 
– Силистра, РО НСК – Си-
листра, при  РДНСК – СЦР 
на тема „Борба със сивата 
икономика в сектор „Стро-
ителство”. Организирани 
са дискусии с кметовете 
на общините от района и 
членовете на Областното 
ръководство на КСБ във 

Снимка ОП на КСБ – Благоевград

На 28.08.2014 г. Областното пред-
ставителство на КСБ – Благоевград, 
отчете дейността си и израз ходването 
на бюджета за периода от 1.10.2013 г. 
до 31.07.2014 г. Контролният съвет даде 
положителна оценка за работата на Об-
ластния съвет.

В проведените разисквания беше за-
сегнат и проблемът за неразплащането 
от възложителите по различни програ-

ми, което пряко касае много фирми от 
региона. Коментиран беше и въпросът 
за необходимостта от предприема-
не на мерки срещу сивата икономика, 
която намира най-често проявление в 
извършването на СМР от фирми, нере-
гистрирани в ЦПРС, които използват 
лица, работещи без трудови договори. 
ОП – Благоевград, прие плана за работа 
и бюджета за 2015 г.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА
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Повишаването на квалификацията 
на кадрите ще бъде основен акцент 
на срещите 
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Еврокомисар Кристалина Георгиева: Президентът Росен Плевнелиев:

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

Полският премиер До-
налд Туск беше избран за 
председател на Европей-
ския съвет, а италиански-
ят министър на външните 

работи Федерика Могери-
ни – за върховен предста-
вител на ЕС по външната 
политика и сигурността. 
Българският еврокомисар 
по реакции при кризи и ху-
манитарна помощ Криста-
лина Георгиева има шанс 
да заеме зам.-председа-
телско място в ЕК.

Това стана ясно, след 
като при последното си 
заседание съветът реши 
кои ще оглавят два от 
най-важните постове в 
общността. На среща-
та на държавните ръко-
водители в Брюксел от 
българска страна участ-
ваше президентът Росен 
Плевнелиев.  Очакваше се 
лидерите да съобщят и 
какъв ще бъде съставът 
на новата Европейска ко-
мисия. Това обаче беше 
отложено за следващата 
седмица. Причините са 
две. Първо, Белгия все още 
не е представила своята 
номинация за еврокоми-
сар, и второ – в дадени-
те от държавите членки 
предложения фигурират 
недостатъчно жени. Но-
воизбраният председател 
на ЕК Жан-Клод Юнкер не-
колкократно призова 28-
те страни от ЕС да но-
минират за еврокомисари 
успелите и утвърдени в 
своята област дами. Кон-
султациите за състава на 
ЕК ще продължат 

до 7 септември, 

след което ресорите 
ще бъдат обявени.  На 1 
декември 57-годишният 
Туск ще поеме поста от 
белгиеца Херман ван Ром-
пой. Могерини също ще 
застане на мястото на 
първия външен министър 
на ЕС – Катрин Аштън, 

на същата дата. Самият 
председател на ЕК Жан-
Клод Юнкер все още не 
е встъпил в длъжност. 
Докато това стане през 
ноември 2014 г., техниче-
ски начело на комисията е 
Жозе Мануел Барозу.

След като беше избран 

за председател на съвета 
на мястото на досегаш-
ния Херман ван Ромпой, 
Туск пое ангажимент да 
възстанови отношенията 
в общността. Премиерът 
на Великобритания Дейвид 
Камерън обеща до 2017 г. 
да се състои референдум 
за по-нататъшното член-
ство на страната му в 
Европейския съюз. „Никой 
разумен човек не може да 
си представи ЕС без Обе-
диненото кралство“, ка-
тегоричен беше Туск след 
избирането му на поста. 
„Убеден съм, че моят опит 
и европейската мечта ще 
могат да дадат на ЕС нови 
сили. Смятам, че днес ЕС 
няма алтернатива“, посо-
чи той. Според него е въз-
можно фискалната дисци-
плина да се комбинира с

 икономически растеж. 

При представянето на 
Туск пред журналистите 
Ромпой посочи три ос-
новни задачи пред полския 
премиер - изваждането на 
Европа от финансовия ко-
лапс, справянето с украин-
ската криза и запазването 
на Великобритания в ЕС. 
Самият Туск си постави 
още една - да не допусне 
разделянето на общност-
та на два лагера - Еврозо-
ната и всички останали. 
Той заяви, че през есента 
смята да проведе непла-
нирани срещи на върха на 
Еврозоната за макрофи-
нансовото положение, а 
също среща на върха на 
ЕС за задействане мерки 
за повишаване на растежа 
и заетостта. 

Конкуренцията

за поста на европей-

„Това, че България участва в надпреварата за поста 
върховен представител за външната политика, вдигна 
позицията на страната ни в разпределението на ресори 
и отговорности в новата комисия. Аз мога да кажа на 
нашите сънародници, че със сигурност българският ко-
мисар ще има значителна роля в следващите 5 години”, 
коментира Кристалина Георгиева, след като станаха 
ясни решенията на Европейския съвет от последното 
заседание на държавните лидери.

Тя не уточни каква ще е тази роля, но заради досе-
гашния си професионален опит определи като реални об-
съжданите у нас варианти за ресори като околна среда и 
климат, бюджет, транспорт или енергетика. „Била съм 
директор по околната среда в Световната банка. Раз-
бира се, че съм се занимавала с бюджети. Имам доста-
тъчно опит в областта на енергетиката. Бях директор 
по инфраструктура и енергетика”, напомни Георгиева.

Българският еврокомисар не потвърди, но и не от-
рече, че вероятно ще е един от зам.-председателите в 
новата Европейска комисия. Тя изрази оптимизъм за бъ-
дещата си работа с Жан-Клод Юнкер. Георгиева уточни, 
че не може да съобщи подробности за ресорите, преди 
избраният за председател на следващата Европейска 
комисия да приключи с разпределението им.

Тя благодари на всички, които я подкрепиха, и подчер-
та: „Начинът, по който аз мога да изразя благодарност 
към нашите хора за подкрепата, е да вложа сърцето си 
в работата и да направя всичко, което е по силите ми, 
за доброто представяне на страната ни. За това да ни 
уважават в Брюксел, да имаме силна позиция“.

„Кристалина Георгиева ще получи силен иконо-
мически ресор и сериозна позиция в следващата 
Европейска комисия“, съобщи президентът Росен 
Плевнелиев след заседанието на Европейския съвет. 
Той допълни, че е разговарял с повечето европейски 
лидери, за да се стигне до единна позиция за избора 
на нови комисари. „Страната ни има безспорно най-
добрата кандидатура. Няма държавен глава, няма 
министър-председател, който да не е стиснал моя-
та ръка на това заседание с поздравления за номи-
нацията на България“, каза още държавният глава.

По думите му Георгиева е човек с безупречна ре-
путация, а това помага на страната ни да защити 
висок пост в новата Европейска комисия. Президен-
тът посочи, че в последните няколко дни е водил 
интензивни разговори, включително и с германския 
канцлер Ангела Меркел, с настоящия председател 
на Европейския съвет Херман ван Ромпой и други, за 
да се създадат възможности българската кандида-
тура да получи дипломатическа и институционална 
подкрепа.

Държавният  глава подчерта, че със сигурност 
Георгиева ще има успех, защото е изключителен ев-
ропеец и лидер със световна репутация. „Този успех 
ще бъде не само неин, но и на българската диплома-
ция и институции, които имаха амбицията да поже-
лаят най-доброто“, коментира той. 

От думите му стана ясно, че най-вероятно Крис-
талина Георгиева ще е един от зам.-председателите 
в новата ЕК и че ресорът й ще е много отговорен. 

ски външен министър 
беше интересна за Бълга-
рия, защото за него шан-
сове имаше досегашният 
еврокомисар по реакция 
при кризи и хуманитарна 
помощ  Кристалина Геор-
гиева. Самият председа-
тел на ЕК заяви подкрепа-
та си за нея преди време. 
Въпреки това политиката 
между големите надделя и 
Германия и Италия стиг-
наха до консенсус постът 
да бъде зает от социали-
стите въпреки недовол-

ството на балтийските 
държави.

Германският канцлер 
Ангела Меркел настоява-
ше Туск да застане наче-
ло на съвета. Това обаче 
изключва възможността 
още един източноевропе-
ец да заеме друг от най-
важните постове в Евро-
па. Така изборът на Туск 
намали шансовете на Ге-
оргиева. И двамата са от 
ЕНП, и двамата са от Из-
точна Европа, а постове-
те в ЕС се разпределят 

балансирано между двете 
най-големи  европейски 
сили - ЕНП и ПЕС.

Затова Германия одо-
бри социалистката Моге-
рини за външен министър, 
а ПЕС се отказаха да се 
борят за председател на 
съвета. Крайният резул-
тат е 2:2 за ЕНП и ПЕС. 
Юнкер и Туск застанаха 
начело на комисията и съ-
вета, а за социалистите 
останаха челните места 
в ЕП, който за втори път 
председателства Мартин 

Шулц, и постът на дипло-
мат №1 – за 41-годишна-
та Могерини. 

България загуби бит-
ката, но остават шансо-
ве да спечели друга – не 
по-малко важна. Криста-
лина Георгива има възмож-
ност да застане до Юнкер 
като негов заместник. 
Името й е спрягано и за 
еврокомисар по бюджет и 
финанси. Нейният ресор 
ще зависи от преговори-
те, които предстоят ид-
ните дни.

Полският премиер Доналд Туск оглави 
Европейския съвет, за външен министър 
на общността беше избрана италианката 
Федерика Могерини

Новоизбраният председател на Европейският съвет Доналд 

Туск, настоящият Херман ван Ромпой и Федерика Могерини, 

която ще бъде външен министър на общността от 1 декември
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Страницата
подготви
Десислава 
Бакърджиева

Проектът за Запад-
ната дъга на Софийския 
околовръстен път ще 
бъде реализиран в рамки-
те на Оперативна про-
грама „Транспорт” (ОПТ). 
Вторият участък беше 
идентифициран като ви-
сокорисков, поради което 
предишното правител-
ство взе решение за прех-
върляне на 30 млн. лв. от 
средствата за Западната 
дъга към железопътните 
проекти по ОПТ. Минис-
търът на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията Ни-
колина Ангелкова заяви, че 
решението на кабинета 
„Орешарски“ няма да бъде 
реализирано. „Оценката на 
експертите е, че нашето е 
вярното решение, защото 
проектът е одобрен като 
цяло от ЕК и прехвърляне-
то му в новия програмен 
период крие много рискове, 
в това число и евентуални 
финансови корекции. В мо-
мента участък 1 се строи 
и тече процедура за избор 
на изпълнител на втория, 
който е с дължина 5,5 км 
и е от р. Какач до Север-
ната скоростна танген-
та. Търгът беше обявен 
повторно в края на юни 
заради обжалване на про-
цедурата. Очаква се стро-

ителят да бъде избран в 
края на 2014 г., след което 
да започне и реализацията 
на проекта”, съобщи ми-
нистърът на транспорта.

По думите на Николина 
Ангелкова рисковите про-
екти по ОП „Транспорт” са 
пет. В железопътния сек-
тор тя е идентифицирала 
проблеми при изпълнение-
то на жп линиите Септем-
ври – Пловдив, Първомай 
– Свиленград и Пловдив 
– Бургас. Установено е за-
бавяне в строителството 
в някои от участъците на 
обектите и вече са пред-
приети спешни мерки. 
„Най-тежко е положение-
то на трасето Пазарджик 
– Стамболийски, част от 
проекта за модернизация 
на линията Септември – 
Пловдив, където физиче-
ският напредък е едва 6%. 
По наше искане изпълни-
телят изготви ревизирана 
строително-технологична 
програма. От 29 август 
на обекта има 47 маши-
ни и около 100 работници, 
което е 5 пъти повече. Въ-
преки направените усилия 
ще бъде реализирано про-
учване за механизмите за 
прекратяване на договора. 
Докато не се уверим, че 
има реална мобилизация, 
тази мярка ще се обсъж-
да. Анулирането на догово-
ра не крие високи рискове 
от загуба на средства. 
Програмата позволява да 
се обяви нов търг и да се 

избере друг изпълнител, 
който може да завърши 
обекта в срок”, подчерта 
министърът.

Сериозно закъснение е 
натрупано и по отсечка-
та Церковски – Карнобат, 
част от жп линията Плов-
див – Бургас. Изпълнение-
то на дейностите е дос-
тигнало около 76%, като 
строителството при гара 
Карнобат все още не е за-
почнало. За този обект 
също е изискана модифици-
рана строителна програ-
ма. От министерството 
на транспорта са убеде-
ни, че изпълнителят няма 
да спази крайният срок – 
6 ноември 2014 г., поради 
което ще бъдат активира-
ни клаузите за неустойки. 
При липса на недостатъч-
но мобилизация от страна 
на строителя ведомство-
то ще пристъпи към пре-
кратяване на договора.

Забавени разрешител-
ни за строеж и неприклю-
чили отчуждителни проце-
дури са основният проблем 
при проекта Първомай – 
Свиленград. „След срещи 
с колегите от Министер-
ството на регионалното 
развитие (МРР) вече има-
ме издадени 2 от общо 5 
разрешения за строеж и 
изпълнителите ще могат 
да продължат спокойно 
работа”, обясни министър 
Ангелкова. Останалите 3 
разрешения трябва да бъ-
дат издадени до средата 

на септември, с което ще 
се премахнат всички преч-
ки и проектът ще може да 
бъде завършен по график.

Проблемите при пътни 
проекти по ОПТ са опре-
делени съвместно с МРР 
и Агенция „Пътна инфра-
структура” (АПИ). Ведом-
ствата са установили, 
че лот 1 на АМ „Марица” 
и лот 4 на АМ „Струма” 
продължават да са висо-
корискови. Изпълнителят 
на лот 1 на АМ „Марица” е 
представил актуализира-
на строителна програма, 
според която обектът 
трябва да приключи през 
май 2015 г. Това ще доведе 
до удължаване на срока по 
договора, който изтича в 
края на годината. Въпреки 
закъснението АМ „Мари-
ца” ще бъде приключена в 
рамките на допустимост 
на разходите по ОПТ. За-
трудненията при лот 4 
на АМ „Струма” са доста 

по-сериозни. Към момента 
физическото изпълнение 
на лот 4 се оценява на 
55%. Проверка на АПИ от 
22 август е констатирала, 
че гръцката компания „Ак-
тор” АСД е спряла работа 
по лота. „Ако строителят 
не възобнови дейността 
си, договорът му ще бъде 
прекратен”, категорична е 
министър Ангелкова.

Независимо от всички 
забавяния няма опасност 
от загуба на средства по 
ОП „Транспорт” до края на 
2014 г. Министерство на 
транспорта е изготви-
ло екшън план, включващ 
всички идентифицирани 
проблеми с конкретни 
мерки и срокове за тях-
ното решаване. В него са 
заложени и ежедневен кон-
трол и мониторинг, за да 
могат всички изоставащи 
проекти да се изпълнят в 
рамките на 2015 г. 

От министерство на 

транспорта информираха 
още, че е решен проблемът 
за съфинансиране на жп 
проектите. По регламент 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура” (НКЖИ) трябва да 
осигури общо 109 млн. лв. 
за собствено финансиране 
на обектите, които реали-
зира по ОПТ. До момента 
такива средства нямаше 
и това допълнително за-
страшаваше успешното 
изпълнение на жп проек-
тите по оперативната 
програма. За 2014 г. кри-
тични са били 30 млн. лв., 
които вече са осигурени 
от инвестиционната про-
грама на НКЖИ. Усилено се 
работи и по изпълнение на 
направените препоръки в 
предварителния одитен 
доклад на проектите по 
ОП „Транспорт” от Изпъл-
нителна агенция „Одит на 
средствата от Европей-
ския съюз”.

Проектът за цялост-
ното доизграждане на ав-
томагистрала „Хемус” ще 
бъде включен в обхвата 
на Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура” 
(  ОПТТИ).  Досега бяха 
заложени само 60 км от 
АМ „Хемус” – от Яблани-
ца до пътен възел Плевен 
- Ловеч. При последната 
приоритизация на ОПТТИ 
екипът на министър Ни-
колина Ангелкова реши да 
включи всичките остава-
щи 248 км от АМ „ Хемус” 
– от Ябланица до Шумен. 
Индикативната стойност 
на обекта е 780 млн. евро. 
Той ще бъде реализиран 
на три фази. В етап 1 са 
заложени 60 км от Ябла-
ница до път II-35. Втори-
ят участък ще е от път 
II-35 до път E85 - около 85 
км, а третият - от път 
E85 до АМ „Хемус” Бело-
копитово - около 108 км. В 
момента Национална ком-
пания „Стратегически ин-
фраструктурни проекти” 

извършва проектирането 
на цялата магистрала по 
приоритетна ос „Техниче-
ска помощ” на ОПТ.

Другите два основни 
обекта по ОПТТИ са стро-
ителството на тунел под 
връх Шипка и лот 3 на АМ 
„Струма”. Индикативната 
стойност на съоръжение-
то под Шипка се оценява 
на 150 млн. евро, а на лот 3 
на АМ „Струма” на 750 млн. 
евро. За да се осигурят 
необходимите средства 
за успешната реализация 
на АМ „Хемус”, както и за 
останалите приоритет-
ни обекти, служебният 
министър на транспор-
та ще предложи на Ев-
ропейската комисия да 
се увеличи националното 
съфинансиране за пътни 
проекти до 50%. По този 
начин общият бюджет на 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура” 
ще нарасне на около 2,5 
млрд. евро. ЕК е инфор-
мирана неофициално за 
предложението за по-голя-

мото процентно участие 
на България в пътните 
проекти. Преговорите по 
програмата продължават. 
Министърът на транспор-
та коментира, че има ам-
бицията ОПТТИ да бъде 
финализирана в рамките 
на мандата на служебния 
кабинет.

Н я ма  пром я н а  при 
проектите в жп секто-
ра.  ОПТТИ ще трябва да 
осигури финансирането 
за завършването на реха-
билитацията по цялата 
линия Пловдив – Бургас. В 
рамките на този програ-
мен период трябва да се 
модернизират три отсеч-

ки, а индикативната стой-
ност за завършване на ця-
лата линия е 320 млн. евро. 
Включено е и изграждане-
то на линията Елин Пелин 
– Септември, с индика-
тивна стойност от около 
746 млн. евро. То е разде-
лено на два участъка: Елин 
Пелин – Ихтиман (30,5 км) 
и Ихтиман – Септември 
(44,8 км). Предвижда се 
отделен проект да бъде 
подготвен за модерниза-
ция на някои ключови гари 
по вече реализиращите 
се обекти по ОП „Транс-
порт”. Ключов проект ще 
е и този за изграждане на 
третия лъч на метрото.

Жп линията Драгоман – София – Елин Пелин ще бъде 
първият проект, с който България ще кандидатства 
по Механизма за свързана Европа (Connecting Europe 
Facility). Прогнозната му стойност е приблизително 198 
млн. евро. Трасето обхваща около 65 км и е разделено 
на три участъка. Набирането на проекти по Механизма 
започна от 1 септември. НКЖИ има пълна готовност да 
внесе предложението в ЕК. То отговаря на всички изиск-
вания на програмата. Другите приоритетни обекти, 
които се подготвят за кандидатстване по Механизма, 
са жп линията Видин – Медковец и проектът за подо-
бряване на корабоплаването по р. Дунав, който ще се 
реализира съвместно с Румъния.

Механизмът за свързана Европа ще финансира желе-
зопътни и водни проекти. Бюджетът на програмата е 
около 402 млн. евро.

До края на 2014 г. избират изпълнител за участък 2 

Николина Ангелкова представи екшън плана на Министерството на транспорта

Жп линията Драгоман – София – Елин Пелин е разделена на 

две обособени позиции

Снимка авторът
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Емил Христов

В Министерството на регионално-
то развитие бяха отворени ценовите 
оферти на 57 дружества, допуснати до 
процедурата за избор на изпълнител на 
строително-монтажни работи по мно-
гофамилни жилищни сгради по проект 
„Енергийно обновяване на българските 
домове”. Той се финансира по Оператив-
на програма „Регионално развитие 2007 
– 2013 г.“.   

Точно 70 е общият брой на отворе-
ните ценови оферти по седем обособени 
позиции в процедурата. Всяко дружество 

има правото да кандидатства максимум 
по две. Предстои комисията да извърши 
проверка на предложенията на допусна-
тите участници и в срок до 20 септем-
ври да обяви резултатите. 

Строително-монтажните работи 
по зданията, които ще се финансират в 
рамките на проекта, включват подобря-
ване на енергийните характеристики на 
сградни ограждащи конструкции и елемен-
ти чрез обновяване с високотехнологични 
топлоизолационни системи. Изпълнение-
то му се финансира с общо 50,1 млн. лв. 
До приключването му в края на 2015 г. се 
предвижда да бъдат реновирани минимум 
180 многофамилни жилищни сгради. 

Общата стойност на проекта е 50,1 млн. лв.

Вицепремиерът по ико-
номическа политика и ми-
нистър на регионалното 
развитие Екатерина Заха-
риева обсъди проблемите 
в отрасъл ВиК с управите-
лите на дружества с дър-
жавно участие в капитала. 
На срещата присъства и 
заместник-министърът 
на регионалното развитие 
Радослав Русев.

„Едно от основните за-
труднения в работата на 
ВиК операторите е липса-
та на одобрен от Държав-
ната комисия за енергийно 
и водно регулиране бизнес 
план за периода 2014 - 2015 
г.“, подчерта Захариева. 
Според нея проблем за тях 
са намалената през тази 
година консумация на вода 
заради обилните валежи, 

цената на електроенерги-
ята, която е основен раз-
ход, високият размер на 
несъбраните вземания от 
клиенти и липсата на съг-
ласуваност на общински-
те инфраструктурни про-
екти с ВиК операторите.

Мнението на Заха-
риева е, че в ДКЕВР има 
нужда от засилване на 
експертния капацитет в 
сектор „Води“. Пред учас-
тниците в срещата тя 
припомни, че в момента 
специалисти на регио-

налното министерство 
и на Световната банка 
разработват нова норма-
тивна уредба и модел за 
ценообразуване в отрасъ-
ла в рамките на проекта 
„Подкрепа за реформата в 
отрасъл ВиК“. 

По време на срещата 
управителите на друже-
ствата успяха да запозна-
ят вицепремиера с хода на 
изпълнение на обектите за 
водни цикли в населените 
места, които обслужват. 
От своя страна Захари-
ева коментира, че липсва 
интегрираност на проек-
тите, финансиращи се от 
различни програми. Според 
нея водните цикли трябва 
да се планират и изграж-
дат с активното участие 
на ВиК дружес твата.

Министерството на 
регионалното развитие 
заедно с Министерството 
на културата ще предпри-
емат действия за обявява-
нето на Рилския манастир 
и землището му за обект с 
национално значение. Това 
обеща министърът на ре-
гионалното развитие Ека-
терина Захариева на среща 
с игумена на светата оби-
тел епископ Евлогий Адри-
анополски.  

„Ще обединим усилия в 
най-близко време предло-
жението да бъде внесено 
за разглеждане на засе-

дание на кабинета“, заяви 
министърът. До края на 
октомври трябва да бъдат 
финализирани и кадастрал-
ните карти и регистри за 
имотите в землището на 
манастира, стана ясно 
още на срещата. Те ще 
съдействат за ускоряване 
реализацията на проект на 
духовния дом за изгражда-
нето на малка водноелек-
трическа централа. Той е 
на стойност 2,9 млн. евро, 
ще се изпълнява изцяло със 
средства от Междунаро-
ден фонд „Козлодуй“, а спо-
разумението за финанси-

ране е подписано още през 
2009 г.

Проектът цели сигур-
ност и надеждност на 
енергоснабдяването на 
светата обител. Неиз-
ползваната енергия ще се 
продава, а с приходите ще 
се финансира рехабилити-

рането на сградите на ма-
настира и други общест-
вени здания в община Рила. 
Очаква се между бъдещата 
ВЕЦ и сградите на храма да 
бъде построено подземно 
електрозахранване, за да 
се избегне зависимостта 
от климатичните промени.  

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворе-
ни офертите за определяне на изпълнител за поддър-
жане на АМ „Люлин“ и на 151 км от АМ „Тракия“ – от 
Стара Загора до Бургас.  Обществената поръчка 
бе с две обособени позиции. Първата включва АМ 
„Люлин”, а втората е за аутобана „Тракия” в частта 
от Стара Загора до Бургас с дължина 151 км. 

Отворените оферти по реда на постъпването им 
в деловодството на АПИ са на: „ТМ Люлин – Струма“ 
ДЗЗД с участници „Трейс - София“ АД и „Мегаинвест 
Холд“ ЕООД – за обособена позиция №1, обединение 
„Тракия 2014“, в което са „Пи Ес Ай“ АД, „Пътстрой 
Бургас“ ЕООД и „ПСФ Мостинженеринг“ АД - за 2. 
ДЗЗД „Магистрали 2014“ с участници „ПСТ Холдинг“ 

ЕАД, „Понс стройинженеринг“ ЕАД, „Еко ресурс“ ООД 
и „Зебра“ ООД кандидатстват за двата лота. 

Срокът за изпълнение на обществената по-
ръчка е 48 месеца, а индикативната й стойност е 
15 млн. лв. Критерият за избор на изпълнител е ико-
номически най-изгодна оферта.

Елица Илчева 

С протокол на Съвета на директорите на „Академи-
ка 2011“ от 1 септември и решение на изпълнителния 
директор на дружеството Борис Тодоров от същата 
дата е прекратена обществената поръчка за избор на 
изпълнител на проекта за ремонт на Зимния дворец на 
спорта. 

„Мотивите за спирането са свързани с липсата на 
направени предварителни проучвания, събрани ста-
тистически данни и липса на идентифицирани пазарни 
аналози, които да бъдат сравнени и да се формира обо-
снована прогнозна стойност на процедурата. Налице 
е и основание за прекратяване поради факта, че възло-
жителят не разполага с необходимия финансов ресурс 
за изпълнение на търга“, се посочва в пресъобщение на 
Министерството на младежта и спорта. 

Десислава Бакърджиева

Ще бъдат обявени търгове за продажбата на имо-
ти, представляващи част от терена на бившата гара 
„Пионер”, информираха от пресцентъра на Министер-
ството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. Имотите са с обща площ 37 078 кв. м. 
Продажбата ще се осъществи чрез търгове с тайно 
наддаване при първоначална цена 13 млн. лв. Планира се 
средствата, получени от продажбата, да бъдат вло-
жени в текущо поддържане на жп инфраструктурата, 
както и за завършване на започнати ремонти на жп ли-
ниите.

Снимка Свилена Гражданска

Министерският съвет ще отпусне 8 млн. лв. за стро-
ителството на втората линия на софийското метро при 
кв. „Хладилника“. Предложението за финансовата подкрепа 
към Столичната община е качено за обществено обсъж-
дане на портала за обществени консултации на Минис-
терския съвет. Становища по него могат да се подават 
до 11 септември. Очаква се още на първото заседание на 
кабинета след изтичането на срока за коментари да бъде 
гласувано отпускането на допълнителните средства.

Изпълнението на проекта за разширяване на втората 
линия на метрото към кв. „Хладилника“ стартира в нача-
лото на август т.г., като Столичната община е превела 
от собствени приходи аванс на изпълнителя в размер 
на 4,2 млн. лв. Местната власт предвижда да допълва 
финансирането със свои средства съобразно възмож-
ностите си.

Изпълнител на обекта е обединение „Метро Черни 
връх – 2013“, което е съставено от „Станилов“ ЕООД, 
„Метропроект Прага“ АД и „Джи Пи груп“ ООД. По график 
изграждането трябва да приключи до 1 юни 2016 г. То ще 
се извърши на два етапа. Единият ще обхване тунел в 
зоната от ул. „Сребърна” до метростанция „Джеймс Бау-
чер” (900 м) и участък за смяна на посоката на движение 
на влаковете южно от кръстовището на бул. „Черни връх” 
с ул. „Филип Кутев” (200 м). Вторият подобект включва 
метростанцията и подлезите под кръстовището на бул. 
„Черни връх”, ул. „Сребърна” и ул. „Филип Кутев”. Той ще се 
реализира по открит способ в изкопи, укрепени с шлицови 
стени, в които ще се изградят конструкциите на стан-
цията, подлезните части и входовете към нея.

Снимка Денис Бучел
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Заглавието сякаш е подвеждащо, що 
се отнася до обособяването в източно-
то направление на Софийското поле на 
нов жилищен комплекс… Точно преди 50 
години е направен проектът за жк „Мла-
дост 1“ от колектив под ръководството 
на арх. Богдан Томалевски. След 1964 г. 

в нивите на драгалевчани и горубленци 
навлиза тежка строителна механизация 
и изграждането на комплекса става дър-
жавна политика. Днес „Младост“ е един 
от двата района в София, които са най-
големи по площ и брой жители. В това 
подреждане  „Младост“ е на второ място 
в столицата след жк „Люлин” и е разде-
лен на пет микрорайона: „Младост 1“, 

„Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“ 
и „Младост 4“…

За тези петдесет години терито-
рията между „Цариградско шосе” и Око-
ловръстното се промени до неузнавае-
мост, в детските градини и училищата 
расте и учи следващото поколение млади 
и талантливи българи. Но въпреки  всичко 
в района никога не е имало… християнска 

църква.
Строежът на храма „Св. Рождество 

Христово” стана възможен, след като 
Министерството на отбраната дари 
4,5 дка от терен на бивши казарми и 
Столичната община реши да съживи 
мястото, за да построи Божа обител 
с дарения. Фирмите в региона, както и 
мнозина граждани са ангажирани с иде-

Д-р Авджиева, упра-

влявате втория по голе-

мина град в столицата. 

Характеризирайте го, 

разкажете за пряката си 

работа…

Това е един от най-
модерните и бързо раз-
виващи се квартали в 
нашата столица. В него 
е разположен и най-голе-
мият бизнес комплекс в 
Източна Европа - Бизнес 
паркът. Районът се на-
мира в подножието на 
Витоша, в югоизточната 
част на София. На запад 
граничи с жк „Дървеница” 

и жк „Мусагеница”, на юг 
– с местността Камба-
ните и с Околовръстния 
път. На север от нас е  жк 
„Дружба”.

Жилищното строител-
ство започва в средата 
на шестдесетте години, 
като изгражданите от 
тогава до началото на 
90-те години на миналия 
век постройки в целия 
комплекс са най-вече ед-
ропанелни и с едроплощен 
кофраж. От началото на 
90-те години новопостро-

ените блокове са предим-
но монолитни, като тех-
ният брой постоянно се 
увеличава. Това променя 
и визията на самия район.

В „Младост“ живеят 
над 150 000 души. По общ 
брой на населението ние 
сме на второ място в 
София след жк „Люлин”. А 
всичко казано до тук пред-
полага една доста напрег-

ната работа за мен и за 
екипа ни. Трудна е, защото 
непрекъснато решаваш 
или се стремиш да реша-
ваш хорските проблеми, 
които не са никак малки. 
Същевременно е инте-
ресна, защото ръководиш 
един голям град, квартал 
на столицата, в който 
живееш, познават те, 
гражданите те спират 
на улицата, поставят си 
въпросите и ти във всеки 
един момент е необходимо 
да бъдеш на ниво, защото 

си кмет. 
Трябва да отбележа, 

че в нашия район живеят и 
много популярни личности 
от близкото минало. Пре-
зидентът -  1990 – 1997 
- Желю Желев е един от 
тях. Наша е идеята тези 
известни хора да бъдат 
изведени на „светло” сред 
съкварталците си, защо-
то те все още има какво 
да кажат… Митко Щерев, 
Мими Иванова и Разви-
гор Попов… Има и други 
известни личности - Ла-
тинка Петрова, Христо-
фор Тзавела. На нашите 
тържества ги срещаме 
с гражданите на община-
та, каним и техни близки. 
Стават едни красиви ча-
сове заедно, в които хора-
та сякаш попадат в друго 
измерение. 

Преди години битува-

ше схващането, че „Мла-

дост” е една от панелни-

те спални на мегаполиса. 

Но един по-внимателен 

поглед извън старите 

блокове показва, че де-

визът на София „Расте, 

но не старее” в пълна 

степен се отнася и за ра-

йона. Даже бих добавил 

към девиза „…и хубавее” 

на чист въздух под плани-

ната…

Съгласна съм. „Расте, 
не старее и хубавее” и се 
развива много динамично. 
Дори само да споменем, че 
на наша територия са раз-
положени представител-
ствата на различни марки 
автомобили, търговски и 
сервизни центрове, офи-
си на мобилни оператори 
и други. В тези световни 
фирми работят млади и 
високообразовани хора, 
което дава и силен подем 
на икономиката в района. 

Развитието на ме-
трото е другото наше 
предимство. Но преди 
всичко искам да коменти-
рам последната ни голяма 
новина – стартира стро-
ителството на „София 
Тех Парк”, за чието начало 
вашият вестник писа нас-
коро. Самият факт, че на 
официалната церемония 
присъстваха президентът 
Росен Плевнелиев,  столич-
ният кмет Йорданка Фан-
дъкова, акад. Стефан Во-
деничаров – председател 
на Българската академия 

на науките, и ректори на 
водещи висши учебни заве-
дения у нас, говори доста-
тъчно за вниманието към 
тази великолепна идея. 
Изграждането на обекта 
се осъществява по Опера-
тивна програма „Конкурен-
тоспособност“ с 42,5 млн. 
евро безвъзмездно евро-
пейско финансиране и 7,5 

млн. евро от националния 
бюджет. Започна строи-
телството на четири от 
ключовите обекти. Това 
са зоните с лаборатории и 
офиси, площадкова инфра-
структура, бизнес инкуба-
тор и експериментариум.

Последната сграда е 
един от елементите на 
комплекса, насочен към 

Д-р Цвета Авджиева, кмет на район „Младост“:

Д-р Цвета Авджиева е завършила хуманна 
медицина, специалност „Детски болести”. 
Има специализации по здравен мениджмънт и 
организация на здравеопазването. Сега е кмет 
на район „Младост” в столицата.

Помислено е и 
за колоездачите

Сградата на общината
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широката общественост. 
В нея ще бъде разположен 
интерактивен музей, в 
който деца и ученици, как-
то и техните родители 
ще могат да се докоснат 
до науката и технологи-
ите чрез различни игри, 
инсталации и филми. Ще 
се изгради мост към тази 
част, който ще осигурява 
пешеходната връзка меж-
ду спирките на масовия 
градски транспорт от 
двете страни на булевар-
да. Експериментариумът 
ще бъде основен пешехо-
ден подход към целия ком-
плекс.

Осъществяването на 
проекта ще позволи на 
страната ни да намери 
своето достойно място 
сред високотехнологични-
те европейски държави и 
ще подкрепи иновациите, 
добавената стойност и 
индустриите на бъдеще-
то, които ще намерят 
място и у нас. Необходимо 
е да засилим иновационни-
те дейности в предпри-
ятията. Проектът има 
потенциал да се превърне 
в символ на технологичния 
прогрес в страната, как-
то отбеляза при старта 
му президентът Росен 
Плевнелиев.

„Младост” става ли 

все по-предпочитано 

място за живеене?

Хората имат основа-
ние вече да не смятат ра-
йона за панелната спалня 
на столицата и ще при-
веда един пример в тази 
посока. На мястото на 
известния магазин „Де-
ница”, което е закупено 
от мощна турска фирма, 
сега предстои промяна 
на устройствения план и 
изграждане на комплекс. 
Идеята е новите сгра-
ди там да се свържат с 
близката метростанция, 
а самото мащабно стро-
ителство ще започне до 

края на годината. Ще бъ-
дат завършени три мо-
дерни сгради на 19, на 22 и 
на 30 етажа. Те ще имат 
широко приложение - и за 
търговски цели, с ресто-
ранти и офиси, за жилища 
и т.н. Площта на прилежа-
щия терен е 30 дка, като 
20 от тях ще бъдат за из-
граждането и оформянето 
на нов парк за нашия район 
- с езера, детски кътове, 
фитнес, алеи, подбрана 
растителност и прочие 
от фантазията на архи-
тектите и паркостроите-
лите…

Това е много амбици-
озен проект. А и самата 
фирма е иновативно на-
строена. Сега обсъждаме 
идея тя да помага на деца 
с таланти, с каквито 
страната ни се гордее, и 
слава Богу. За нас такъв 
подход към децата е за 
адмириране и затова ние 
ще окажем всякаква ад-
министративна помощ на 
начинанието. 

С т ана х т е  т ър с е -

но място за живеене и 

инвестиции основно и 

заради развитата ин-

фраструктура,  имам 

предвид метрото, както 

и с новите трасета, кои-

то сега се строят…

Но не бива да се забра-
вя, че само допреди някол-
ко години ние се славехме, 
както и район „Люлин”, с 
отдалечеността си от 
центъра. Политиката на 
Столичната община обаче 
доказа, че когато се под-
хожда стратегически, и 
то от гледна точка на по-
требностите на хората, 
нещата се случват. Ста-
ва дума за интересите на 
над 150 хиляди граждани, 
които всекидневно пъту-
ват - за работа, за учи-
лище, към висшите учеб-
ни заведения, при близки 
и познати. Прибавете и 
Бизнес парка, където ра-

ботят много от високо-
квалифицираните хора на 
България, и картината ще 
стане пълна. С метрото 
се решиха генерални про-
блеми. И не само с прид-
вижването. На станцията 
в „Младост 3” построихме 
голям паркинг, както е в 
цяла Европа. Човек идва с 
кола до спирката, паркира 
я и продължава към райо-
на на работа или учене. 
Центърът на мегаполиса 
остава свободен, доколко-
то това е точната дума. 
За идващите от посока 
Самоков - Пасарел, Кока-
ляне, Панчарево, от „Мла-
дост 4”, от пловдивското 
направление - метрото 
стана обичайният, бърз и 
надежден транспорт. 

Трасето, което сега 
усилено се строи, ще има 
три нови спирки в на-
шия район и с неговото 
завършване през април 
2015 г. инфраструктурата 
на „Младост” ще бъде вече 
в друго качество. 

Можем много да гово-
рим за големите проекти, 
които Столичната общи-
на реализира на нашата 
територия. Важна е и 
реконструкцията на бул. 
„Александър Малинов“, 
който е основен радиален 
път на София. Принципно 
искам да споделя, че някои 
от затрудненията в тем-
повете на строителство-
то идват от обжалвани-
ята на гражданите… Ще 
разкажа само за една си-
туация. В изменението на 
ПУП за бул. „Ал. Малинов” 
проектът предвиждаше и 
изграждане на две спорт-
ни площадки - едната за 
зимни спортове, друга-
та - за футбол, волейбол, 
баскетбол, въобще - зани-
мания с топка. Живущите 
наоколо реагираха, пуснаха 
жалба в съда и сега цяло-
то строителство там се 
забавя. 

Това се предвиждаше 

да стане на общински те-

рени, нали?

Да, на наша собстве-
ност, която сега е зелена 
площ, и идеята на главния 
архитект на София Петър 
Диков беше със строител-
ството на метрото пара-
лелно да се реши и част 
от проблема с местата 
за спортуване на младите. 

Но хората от околните 
блокове са на друго мне-
ние, щяло да бъде шумно, 
пренаселено и т.н. Донякъ-
де ги разбирам –  нашите 
съграждани станаха много 
чувствителни към преза-
строяванията, нещо, кое-
то в района ни обаче не 
се среща. Но не приемам 
да се пречи на изгражда-
нето, което ще изведе де-
цата от кафенетата и от 
компютрите, ще им даде 
възможност да формират 
нови навици… Простичко 
е, като лекар аз искам и в 
„Младост” да расте едно 
здраво, умно и жизнеспо-
собно поколение.

Наш екип присъства 

на проверката на стро-

ителството на Градския 

онкодиспансер, която из-

върши преди време Сто-

личната община. Разка-

жете малко по-подробно 

за това очаквано меди-

цинско заведение.

На базата на бивша-
та 27-а поликлиника с 
решение на Столичния 
общински съвет започна 
оформянето на градския 
онкодиспансер. До този 
момент такова болнично 
заведение не съществу-
ваше. Специалистите 
прецениха, че столицата 
има нужда от такава бол-
ница. Работещите в нея 
спечелиха наскоро евро-
пейски проект и финанси-
ране, с което обзавеждат 
и оборудват стационарна 
част, като доставят и 
най-модерна апаратура за 
диагностика и лечение на 
онкоболни граждани. Като 
лекар мога да потвърдя, че 
това е една много голяма 
придобивка за София. 

Ще подчертая, че в 
„Младост” има достатъч-
но медицински грижи не 
само за нашите хора, но и 
за нуждаещите се от це-
лия град и от страната. 
Само ще добавя, че в жк 
„Младост 1“ - в близост до 
бул. „Цариградско шосе“, се 
намира авторитетната 
Университетска многопро-
филна болница за активно 
лечение „Света Анна“, из-
вестна сред хората като 
Окръжна болница. В нея се  
извършват диагностика  и  
лечение на заболявания по 
всички профили на меди-
цинските специалности, 

помощ при спешни състоя-
ния, високоспециализирани 
изследвания и консултации 
на пациенти от други за-
ведения. Болницата е един 
от утвърдените центрове 
по кардиология и кардиохи-
рургия.

Да преминем към 

темата за общинските 

сгради и възможностите 

за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност 

при тях. Под Витоша има 

доста слънце…

Вярно е. Слънчев ра-
йон с хубав въздух. Има-
ме 18 детски заведения и 
10 училища. Това е една 
доста солидна цифра, но 
базата не е добра. Сгра-
дите са стари и затова 
ние периодично решаваме 
проблемите с реновира-
нето им. Тази година три 
от детските градини са 
включени в проекти по 
Международния фонд „Коз-
лодуй” и до 15 септември 
работата по тяхното са-
ниране ще приключи…

Слънчево и прохладно 

е в местността Върто-

по, която малко столича-

ни знаят къде е…

За тях ще поясня, че 
тя е зад сградите на голе-
мите вносители на теж-
ка строителна техника 
срещу казармите на Чет-
върти километър…Това е 
една богата на зеленина 
местност, за която все 
още няма подробен ус-
тройствен план. По-голя-
ма част от терените са 
частни и зад оградените 
с тръни парцели пенсионе-
рите отглеждат домати 
и краставици. Интересно 
е човек да направи една 
обиколка там… Имаме 
идея да облагородим  част 
от местността, да тера-
сираме терена, да напра-
вим беседки, пейки, дет-
ска площадка и т.н., за да 
стане уютно. Но нека да е 
ясно, че говорим в бъдеще 
време. 

Сега акцентите на 
Столичната община са 
в развитието на инфра-
структурата и това личи 
за всички софиянци и гос-
ти на града. 

ята за доставка на мате-
риали и доброволен труд. 
Преди дни по стара тра-
диция се извърши ритуал 
за завършване на грубото 
строителство. Бригади-
рите на кофражистите и 
на арматуристите бяха 
дарени с ризи, както пове-

лява традицията, от кме-
та на район „Младост” д-р 
Цвета Авджиева. На тър-
жеството нашият екип се 
срещна с нея и помоли за 
разговор относно  разви-
тието на този млад град 
на София.  Д-р Авджиева 
любезно прие поканата. 

Новата визия на района, 
а и на столицата

И много деца, и много детски площадки...

Снимки авторът
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Маринела Йонкова

От началото на годи-
ната в София са отворени 
10 нови детски градини и в 
момента се строят други 
10, като 4 от тях пред-
стои да бъдат открити 
през следващите седмици. 
Става въпрос за кварта-
лите „Дружба”, „Оборищe”, 
„Герман“. Там, където те-
рените позволяват, сгра-
дите са много красиви, с 
чудесна архитектура. Това 
каза пред журналисти кме-
тът на София Йорданка 
Фандъкова при открива-
нето на ново обединено 
детско заведение (ОДЗ) в 
квартал „Лозенец”. 

Столичният кмет ко-
ментира, че районът е 

изключително проблемен, 
защото е застрояван ха-
отично и няма терени. Тя 
уточни, че това е трета-
та детска градина в райо-
на, но и първото ОДЗ, като 
има проект и за още две. 

В новооткритото за-
ведение ще бъдат приети 
180 деца, включително и 
две групи за ясли.

„Когато на терито-
рията на един район има 
такъв обект, това го про-
меня, повишава нивото на 
живот”, коментира при 
откриването районният 
кмет Любомир Дреков.

Фандъкова уточни, че 
на прага на учебната годи-
на в София текат усилени 
ремонтни дейности. 

„53 училища и детски 

градини се ремонтират 
основно. За съжаление 
вследствие на градушката 
в 83 детски градини също 
се наложи извършване на 
ремонти. Очаквам до 15 
септември да приключат 
по план почти всички. Ще 
останат 4 детски градини 

и 1 училище, в които ремон-
тите ще продължат и след 
15 септември“, каза тя.

Решението за прео-
доляване на проблема с 
недостига на детски гра-
дини е да инвестираме в 
строителството им, беше 
категорична Фандъкова. 

Снимка авторът

Снимка авторът

София е с най-големи шансове. Пловдив, 
Варна и Велико Търново също се борят за 
престижната титла

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В късни я  следобед 
на първия петък на сеп-
тември ще се реши кой 
български град да стане 
Европейска столица на 
културата през 2019 г. 
До последния кръг от кон-
курса достигнаха София, 
Пловдив, Варна и Велико 
Търново. Според социо-
логическите проучвания 
най-големи шансове да по-
лучи приза има столицата. 
Тук и работата е започ-
нала най-рано, още през 
2006 г. А отпуснатите 
средства са много повече 

от отделените от оста-
налите три града заедно. 
Освен това столицата се 
представя с целия Юго-
западен регион - Перник, 
Благоевград и Кюстендил. 
Това бе и първият канди-
дат, който се презенти-
ра пред компетентното 
европейско жури, което е 
тук повече от седмица. 
Столичният екип заедно 
с тези на трите града из-
ненадаха проверяващите 
с индустриални потай-
ности, места на памет, 
дебат, проблеми, апатия 
и обезличаване. Предста-
вени бяха и активните 
граждански проекти за 
промяна на средата, от-

ношенията между инсти-
туциите, заедно с идеите 
за културна трансформа-
ция на София, Благоевград, 
Перник и Кюстендил през 
2019 година.

Варна предложи на кон-
курсната комисия цветно 
карнавално шествие и 
хепънинг с името „Карна-
вал на мечтите“, а Вели-
ко Търново показа как с 
историческия потенциал 
и уникалната атмосфера 
могат да се подобрят въз-
можностите в областта 
на културата по модерен 
и привлекателен начин и 
да се създаде нов и  свеж 
дух на града. Важна част в 
кандидатурата на Велико 

Търново е изграждането 
на инфраструктурата. 
Тя включва обновяване на 
паркове, пешеходни и ве-
лоалеи, на новия градски 
център в района на Ста-
рото военно училище, на 
средата, мобилността и 
достъпността в жилищ-
ните квартали, реновира-

не на музейни и културни 
сгради и др. 

Пловдив стартира под-
готовката си за конкурса 
преди 3 години и направе-
ното там също не е ни-
как малко. В последните 
дни от фондация „Пловдив 
2019” отчетоха сериозни 
успехи. Още на 31 август 

журито за Европейска 
столица видя различните 
лица на Пловдив. Гостите 
са се поразходили и до „Ка-
пана”, Стария град, Баня 
Старинна, кино „Космос”, 
тютюневите складове 
и други ключови  места, 
които изграждат облика 
на града.

Десислава 
Бакърджиева

Приключи  първи ят 
етап от обновяването на 
парк „Герена”, единстве-
ният в столичния район 
„Подуяне”. Това съобщи 
кметът на София Йордан-
ка Фандъкова, след като 
направи оглед на обекта 
съвместно с кмета на ра-
йона Ева Митова и дирек-
тора на „Зелени системи” 
в Столичната община Ра-
лица Маджарова.

Паркът е с площ 5,4 
хектара и не е реконстру-
иран от 70-те години на 
миналия век. Алеите са 
били с нарушена настил-
ка, в изключително лошо 
състояние. Ремонтът е 
включил изграждане на 
канализация, обновяване 
на растителността, пре-
асфалтиране на алейната 
мрежа и монтаж на 100 

пейки. По проекта за въз-
становяване на парка са 
осигурени 360 хил. лв. от 
бюджета на Столичната 
община. От тях 60 хил. лв. 
са били предвидени за ка-
нализацията и 300 хил. лв. 
за останалите дейности. 
По време на изпълнението 
на проекта са спестени 
около 50 хил. лв. С тези 

средства ще се изгради 
нова детска площадка в 
близост до парк „Герена”.

„Продължава сериоз-
ната програма за обновя-
ване на паркове в София. 
В момента се подменя 
настилката при входа 
на Борисовата градина. 
Строително-монтажни-
те дейности трябва да 

приключат през есента. 
Започна и мащабният 
проект за ремонта на 
парковото пространство 
на НДК. Предстои стар-
тът на следващия етап 
на реконструкцията на 
Северен парк, който ще 
включи алеите и езерото. 
Средствата са осигурени 
и вече има сключен дого-
вор с изпълнителя”, заяви 
столичният кмет.

По думите на Йордан-
ка Фандъкова обновяване-
то на Докторска градина 
е приключило. „През тази 
година своя облик проме-
ниха още парк „Студент-
ски”, Борисовата градина, 
както и Северен парк. През 
2015 г. планираме обновя-
ването и на Западен парк, 
единственият от големи-
те в София, по който все 
още не са извършвани въз-
становителни дейности”, 
допълни тя.

Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев даде нача-
ло на строителството в жк „Червен бряг". То е по 
проект за зелена градска среда, финансиран по Опе-
ративна програма „Регионално развитие ". 

Ще бъдат изградени пет детски площадки, две 
площадки за фитнес на открито, многофункционал-
но спортно игрище, друго за бадминтон, площадка 
за тенис на маса, квартална велоалейна мрежа. Ще 
се извърши озеленяване, ще се монтира автома-
тична поливна система за всички площи, ще бъдат 
поставени беседки, градско обзавеждане, кошчета 
за отпадъци, питейни фонтани. По проекта ще бъде 
рехабилитирана голяма част от уличната мрежа в 
квартала, в това число и тротоарните настилки, с 
всичко необходимо за осигуряване на общодостъпна 
среда.

Пътната връзка между ул. „Васил Левски" и парк 
„Стратеш” ще се укрепи чрез изграждане на подпор-
ни стени. Ще бъде реконструирано платното. По 
този начин ще се подобри транспортният достъп 
до „Стратеш” и Ловешката средновековна крепост 
с връзка с вече ремонтираната ул. „Мадара". 

Общата стойност на строително-монтажните 
работи е 4 583 153 лв. Това е първата част на про-
екта,  като са нужни още 3 млн. лв. за цялостната 
му реализация.

Всички 7 млн. лв. от Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие на регио-
ните“ ще бъдат усвоени във Враца, съобщиха от 
общината. В началото на седмицата е започнало 
асфалтирането на улиците в жилищните комплекси 
„Дъбника" и „Металург".

Ремонтът на тази част от уличната мрежа 
беше забавен заради обжалване на решението за 
изпълнител на проекта. Комисията за защита на 
конкуренцията върна търга за повторно разглежда-
не. След постановяване на решението на тръжната 
комисия и изтичане на срока за обжалване основни-
ят ремонт на пътищата в двата врачански квар-
тала е започнал, а строителните дейности трябва 
да приключат до края на ноември.

Изпълнител е местната компания „Път-
стройинженеринг" АД. Договорът е на стойност 
1 800 000 лв. с ДДС. Успоредно с това продължават 
дейнос тите по първия лот на проекта в централна-
та част на града. В момента се работи основно по 
булевардите „Демокрация", „Екзарх Йосиф" и „2 юни". 
Подготвя се рехабилитация на улица „Ген. Леонов". 
До 15 септември трябва да се завърши участъкът 
от „Екзарх Йосиф" до училище „Христо Ботев".
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Страницата
подготви
Елица Илчева

Община Бургас ще канди-
датства с проект за цялостно-
то реконструиране на бившата 
Немска болница и преобразява-
нето й в музей на съвременно-
то изкуство. В сградата ще 
бъде преместен и целият фонд 
на Регионалната библиоте-
ка „Пейо Яворов“. Това съобщи 
кметът на общината Димитър 
Николов. 

Проектните предложения 
са постъпили след обявения ар-
хитектурен конкурс на община 

Бургас. Идеята на инициатива-
та е съществуващата сграда 
да придобие подходяща нова 
функция, а основната задача 
пред проектантските екипи, 
участващи в конкурса, е да съз-
дадат условия на едно място в 
рамките на терен с площ око-
ло 3200 кв. м да се поместят 
център за обмен на идеи в раз-
лични форми на съвременното 
изкуство, както и лаборатория 
за междукултурна интеграция 
заедно с модерна библиотека, 
отговаряща на изискванията 
на съвременния читател. 

До две седмици комисия ще 
оцени и обяви кой е одобреният 

проект. Той ще бъде предста-
вен и подложен на обществено 
обсъждане.

Комплексът от сгради, на-
миращи се на ъгъла на улиците 
„Кирил и Методий” и „Оборище”, 
познат още като бившата Нем-
ска болница, не се използва от 
десетилетия. Преди няколко го-
дини той е дарен на бургазлии 
от Министерството на здра-
веопазването за развитие на 
културата в града. Общината 
от своя страна, след като полу-
чи работен инвестиционен про-
ект, ще кандидатства за външ-
на помощ за реализацията му.

Музеят на съвременното 

изкуство ще предложи прос-
транства за представяне на 
живопис, графика и скулптура, 
фотография, дизайн, за артинс-
талации, пърформанси и други 

форми на модерното изкуство, 
както и зона за библиотека с 
необходимите помещения за 
предлагане на съвременна фор-
ма на услугата.

Започва ремонтът на 
Спортната зала в Дупни-
ца, който ще се осъщест-
ви със средства по прави-
телствената програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите”, съ-
общиха от пресцентъра на 
общината. От местната 
администрация посочиха, 
че всички необходими до-
кументи от фирмата из-
пълнител „Стройкомерс” 
ЕООД са внесени в срока, 
посочен в договора.

„Сумата, одобрена за 
ползване от община Дупни-
ца по проекта в рамките 
на 2014 г., е малко над 1,3 
млн. лв. и вече е налична. В 
момента вървят съгласу-
вания с ЧЕЗ, „ВиК Дупница” 
ЕООД и Противопожарна-
та служба. Очак ва се да 
бъде издадено и разреши-
телното за строеж, след 
което започват ремонт-
ните дейности”, заявиха 

от пресцентъра.
Цялата сума, осигуре-

на за реконструкцията на 
спортното съоръжение, е 
4,5 млн. лв. Съоръжението 
ще е с капацитет 1500 се-
дящи места и на 3 нива. 
Залата се очаква да бъде 
напълно готова и пусната 
в действие най-късно до 1 
септември 2015 г., за да 
кандидатства за лицензии 
от различните междуна-

родни федерации. 
Фирма „Стройкомерс” 

на Даниел Атарян беше 
единственият кандидат, 
който участва в процеду-
рата за избор на изпълни-
тел. Тя трябва да изготви 
инвестиционен проект и 
да реализира реконструк-
цията и разширението на 
Спортната зала, включи-
телно обзавеждането и 
оборудването на сградата.

Съвременното изкуство ще има свой дом в морския град 

Готови са двата типови проекта за 
строителството на нови жилища, които 
ще бъдат предоставени безвъзмездно на 
хората, чиито къщи са пострадали от на-
воднението в Добрич на 19 и 20 юни. От 
пресцентъра на общината припомнят, че 
след извършения от експертна комисия 
оглед на пострадалите обекти са изда-
дени заповеди за събаряне на 31 жилищни 
имота, а в 53 сгради предстоят ремонти. 

Потърпевшите от наводнението до-
макинства имат право и на безплатни 

Разплащателната агенция преведе 
на община Бургас субсидия в размер на 
близо 4,36 млн. лв. Средствата, които са 
междинно плащане за инвестиционен про-
ект по Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство” -  „ОПРСР 2007 – 
2013”, са за модернизацията на рибарско-
то пристанище в Сарафово. Проектът се 
реализира на два етапа. Общата стой-

ност на субсидията по него е в размер 
на над 9,6 млн. лв. и представлява 100% 
от одобрените инвестиционни разходи.

Изграждането на модерен пристан 
на територията на община Бургас ще 
повиши контрола и ще ограничи нерегла-
ментираните риболовни дейности. Про-
ектът предвижда и създаването на рибна 
борса. 

„Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД в Пловдив обяви обществена по-
ръчка за подмяна, ремонт и реконструк-
ция на ВиК мрежите на територията 
на града и в областта. Поръчката е с 
примерна прогнозна стойност 8 млн. 
лв. без ДДС за срок от 4 години след 
сключване на рамкови споразумения с 
класираните на първите три места 
участници. Възможно е да се сключи 
рамково споразумение и с по-малък брой 
изпълнители, ако не кандидатстват 
достатъчен брой участници, които от-
говарят на критериите за подбор или 
пък офертите им не са съобразно обя-
вените условия на възложителя. Друже-
ството посочва, че общото количество 
на възложени работи по поръчката не 

може да бъде определено към момента, 
тъй като зависи от възможностите, 
нуждите и преценката на компанията. 
Участниците трябва да представят 
банково удостоверение от обслужваща 
банка, че са финансово стабилни клиен-
ти и че имат достъп до кредитна линия 
или други финансови средства от поне 
2,5 млн. лв. Удостоверението трябва 
да е издадено не по-рано от един месец 
преди подаването на офертата. Учас-
тниците трябва да са изпълнили за по-
следните 3 години ремонт или подмяна 
на поне 25 хил. м водопроводи или ка-
нализация. Цената има 60% тежест за 
избора на изпълнител, а техническото 
предложение – 40%. Оферти се набират 
до 24 септември.

Община Асеновград ще кандидатства 
по Програмата за развитие на селските 
райони с проект за изграждане на проти-
вопожарна кула, съобщиха от пресцентъ-
ра. Проектът предвижда съоръжението 
да е с височина 22 м. На върха му ще се 
монтира система за видео наблюдение. 
Високотехнологичната автоматизирана 
система ще открива горските пожари в 

ранен стадий и е предназначена за дис-
танционен пожарен мониторинг на гор-
ските масиви – собственост на община 
Асеновград.

Наблюдателната станция ще бъде 
изградена в землището на с. Манастир, 
община Лъки, където община Асеновград 
притежава 3,6 хил. дка гори и земи от 
горския фонд.

Община Поморие обяви 
обществена поръчка за 
реконструкция и модер-
низация на рибарското 
пристанище в града. Про-
ектът е на стойност 9,39 
млн. лв. без ДДС, а срокът 
за изпълнението му – 30 
юни 2015 г. В момента то 
събира около 17 лодки, а 
след реконструкцията ще 
бъде пристан за 112 лодки 
и 8 малки рибарски кораба. 
Предвидено е и изграж-
дане на рибна борса за 
разтоварване и временно 
съхраняване на уловите с 
уреди за производство на 
люспест лед, обособена 
зона за продажби, елек-
троинсталация, ВиК и са-
нитарен възел. Ще бъдат 
създадени защитени прис-

тани за техническо об-
служване на плавателни-
те съдове. Районът около 
пристанището също ще 
бъде благоустроен и озе-
ленен. Предвижда се още 
да се монтират пейки и 
осветление. Проектът 
„Реконструкция и модер-
низация на Рибарско прис-

танище – гр. Поморие” e 
по Оперативна програма 
„Развитие на сектор „Ри-
барство”. Кандидатите 
трябва да разполагат с 
краткосрочен финансов 
ресурс от поне 200 хил. лв. 
и да са изпълнявали сходни 
поръчки през последните 5 
години.

Снимка авторът

Започна изграждането на втора 
пречиствателна станция в община 
Марица. Съоръжението е в землище-
то на село Трилистник. Кметът на 
общината Димитър Иванов, предсе-
дателят на общинския съвет Гергана 

административни услуги, предоставени 
от местната управа във връзка с укреп-
ване, ремонт или строеж на разрушени-
те имоти. Община Добрич все още не е 
получила определените с постановление 
на Министерския съвет 860 хил. лв. за 
преодоляване на щетите от водното 
бедствие, съобщи зам.-кметът по финан-
сите Иван Колев. Той уточни, че с част 
от средствата ще бъдат възстановени 
и разходи на строителни фирми, участ-
вали в отстраняването на щетите след 
водния порой.

Трендафилова и кметът на Трилистник 
Мирчо Петров направиха първа копка. 
Стойността на инвестицията е 2,6 
млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение 
е 50 работни дни, а средствата са оси-
гурени по Програмата за развитие на 
селските райони.
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България изостава с изграждането на 
инфраструктурата за преработка, 
оползотворяване и рециклиране

Свилена Гражданска

Над 1,31 млрд. лв. са не-
обходимите средства на 
България, за да постигне 
заложените цели за опол-
зотворяване и рецикли-
ране на отпадъците до 
2020 г. Това става ясно 
от публикувания в Порта-
ла за обществени консул-
тации на Министерския 
съвет strategy.bg проект 
на Националния план за 
управление на отпадъци-
те (НПУО). Документът 
бе приет от колегиум към 
Министерството на окол-
ната среда и водите пре-
ди дни. Становища по него 
могат да се изпращат до 
8 септември.

В момента...

Общото количество 
образувани битови отпа-
дъци в България трайно 
намалява в периода 1999 
- 2012 г., сочат данни на 
статистическата служ-
ба на ЕС Евростат. Към 
2012 г. те са спаднали с 
35% спрямо 1999 г. В на-
ционалния план е отбеля-
зано, че към 2012 г. 99% от 
населението са обхванати 
от системите за органи-
зирано сметосъбиране. 
Броят на обслужваните 
селища е нараснал три-
кратно за периода 2003 - 
2012 г.

Според данните на 
Евростат към 2012 г. в 
България средното коли-
чество на образуваните 
битови отпадъци на жи-
тел достига 460 кг при 
съответно 492 кг на човек 
за ЕС. Депонирането е до 
318 кг срещу 162 кг средно 
за съюза.

В националния план е 
записано, че страната ни 
изостава с изграждане-
то на необходимата ин-
фраструктура за прера-
ботка, оползотворяване 
и рециклиране на отпадъ-
ците. Процесът по закри-
ването и рекултивация-
та на старите общински 
депа, които не отговарят 
на нормативните изиск-
вания, все още е в начал-
на фаза, въпреки че вече 
трябваше да е приклю-
чил. Поради тази причина 
срещу България има на-
казателна процедура от 
Европейската комисия. В 
момента над 100 смети-
ща не отговарят на усло-
вията и е необходимо да 
бъдат открити нови. В 

страната ни трябва да 
функционират 57 регио-
нални системи, които да 
са по всички нормативни 
изисквания. Към настоящ-
ия момент са изградени и 
са в експлоатация 34. Ос-
таналите са на различни 
етапи. 

Финансирането на дей-
ностите по закриване на 
37 общински депа, които 
не отговарят на изисква-
нията, се извършва със 
средства от Оперативна 
програма „Околна среда 
(ОПОС) 2007 – 2013”. За 
общинските съоръжения, 

включени в наказателна-
та процедура и чиято екс-
плоатация следва да бъде 
прекратена до 2015 г., е 
необходимо да бъде оси-
гурено национално финан-
сиране. В съответствие 
с предвидените срокове 
за прекратяване експло-
атацията на 108 депа са 
нужни 128 млн. лв.

Документът обръща 
внимание и на недоста-
тъчния капацитет за 
обезвреждане на опасни 
отпадъци. Друг голям про-
блем е, че заради липсата 
на механизми, които да за-
щитават социално слаби-
те слоеве от население-
то, няма как значително 
да бъдат завишени так-
сите и така да се осигури 
финансов ресурс за инвес-
тиции в сектора.

Три варианта за избор... 

На базата на сегаш-
ната ситуация са разра-
ботени три сценария за 
преодоляване на трудно-
стите. При първия, наре-
чен нулев, се предвижда 
да бъдат довършени 20-
те проекта на регионални 
сдружения за управление 
на отпадъците (РСУО), 
които имат вече сключе-

ни договори по ОП „Окол-
на среда”. За останалите 
РСУО без проекти по опе-
ративната програма ще 
се запази текущата си-
туация, без да се правят 
допълнителни инвестиции 
в изграждането на инфра-
структура.

Вторият сценарий 
„Централизирано компо-
стиране на разделно съ-
брани биоотпадъци” се ха-
рактеризира с достигане 
на целите за оползотво-
ряване на биоотпадъците 
за всяко РСУО според член 
8, ал. 1 от Наредбата за 

разделно събиране на био-
отпадъците (обн. ДВ 107, 
13.12.2013 г.). При този 
план заложените резул-
тати се постигат чрез 
изграждането на една 
централна инсталация за 
компостиране/анаеробно 
разграждане в общината, 

която е център на РСУО. 
Последният вариант 

„Децентрализирано ком-
постиране на разделно 
събрани биоотпадъци” се 
различава от втория само 
по това, че се предвиж-
да строителството на 
няколко по-малки инста-

лации, което при изчисле-
нията се отразява върху 
инвестициите, които са 
относително по-големи, 
но и върху оперативните 
разходи, които спадат 
поради намаляване на пре-
воза на биоотпадъци до 
компостиращите инста-
лации.

За всеки от сценарии-
те 2 и 3 са направени из-
числения за необходимия 
капацитет за изгражда-
не на сепариращи съоръ-
жения, чрез които да се 
достигнат целите за ре-
циклиране на отпадъци от 
хартия, картон, пластма-
си, стъкло и метали, като 
отделните РСУО са дифе-
ренцирани в зависимост 
от наличието или липса-
та на договори с ОПОС. 
В случаите, когато има 
сключени споразумения, е 
изчислявана нуждата от 

допълнителни вложения, 
за да се постигнат тър-
сените резултати, ако 
същите не се реализират 
през плановия период 2014 
- 2020 г. За РСУО, където 
няма контракти, е изчис-
ляван нужният капацитет 
на сепариращите инста-
лации. И в двата случая са 
отчетени количествата 
разделно събрани отпадъ-
ци. Капацитетът на се-
париращите инсталации, 
които трябва да бъдат 
изградени, е един и същ за 
двата варианта.

Обхватът на населе-
нието, което осъществя-
ва домашно компостира-
не, също се припокрива в 
сценарии 2 и 3. До 2020 г. 
в домашно компостиране 
ще бъдат обхванати 30% 
от населението в населе-
ни места под 3 хил. жите-
ли, 20% в населени места 

Таблица 1. Допълнителни инвестиции, които трябва да бъдат 

направени по сценарии 2 и 3 - общо за страната (лв.)

 Сценарий 2 Сценарий 3

Депа 116 844 000 116 844 000

Сепариращи инсталации 189 210 000 189 210 000

Компостери 29 970 696 29 970 696

Компостиращи инсталации 274 680 000 287 760 000

Съдове за разделно събиране на биоотпадъци 53 080 000 53 080 000

Транспортни средства за превоз на разделно 
събрани биоотпадъци

49 800 000 49 800 000

Всичко 713 584 696 726 664 696
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между 3 хил. и 25 хил. жи-
тели, 15% за населени мес-
та между 25 хил. – 50 хил. 
жители и 10% за населени 
места над 50 хил. жители.

За да се изпълнят це-
лите за вариант 2, ще са 
необходими 713 584 696 лв., 
а за третия – 726 664 696 
лв. (таблица 1). Към ин-
вестициите във всеки от 
тези сценарии е необхо-
димо да бъдат добавени 
индикативните стойно-
сти за изграждане на пре-
товарни станции – 48,6 
млн. лв., за други инста-
лации за оползотворяване 
на битовите отпадъци и 
предотвратяване на еми-
сиите на парникови газове 
– 52 млн. лв. Ще трябва да 
бъдат предвидени и сред-
ства за строителството 
на общински площадки за 
безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъ-
ци – 53,5 млн. лв., за изга-
ряне на RDF гориво за Сто-
личната община - 130 млн. 
евро (254 257 900 лв.), за 
закриване и рекултивация 
на старите депа - 176,6 
млн. лв.

Основният източник 
на финансиране ще са ев-
ропейските програми. В 
програмния период 2014 – 
2020 е необходимо да бъ-
дат направени инвести-
ции в размер на 1 311 622 
596 лв., които са предста-
вени в таблица 2.

Резултатите показ-
ват, че постъпленията 
няма да бъдат достатъч-
ни за покриване на опера-
тивните разходи за сис-
темата за управление при 
такса битови отпадъци с 
праг 1% от средния доход 
на домакинство. При 1,2% 
праг и 100% събираемост 
приходите ще са дос-
татъчни и ще остават 
определен финансов ре-
сурс, който може да се из-
ползва за инвестиционни 
цели. При това допускане 
сумарно за целия програ-
мен период 2014 - 2020 г. 

постъпленията ще осигу-
рят 354,5 млн. лв. за нови 
вложения. 

Възможни източници за 
финансиране на част от 
инвестициите в сепари-
ращите и инсталациите 
за механично биологично 
третиране биха могли да 
бъдат осигурени по линия 
на бизнеса и Оперативна 
програма  „Иновации и кон-
курентоспособност 2014 
– 2020”.

Друга възможност, 
която е необходимо да 
бъде проучена, е евен-
туалното създаване на 
финансов инструмент 
(фонд) за финансиране на 
инвестиционни проекти 
на общините в областта 
на управлението на отпа-
дъците. Този фонд може 
да централизира в себе 
си средства, акумулирани 
от Регионална инспекция 
по околна среда и води 
( РИОСВ) от заплащаните 
от общините отчисления 
по чл. 60 и чл. 64 от Закона 
за управление на отпадъ-
ците (ЗУО), както и фи-
нансов ресурс от други из-
точници. Инструментът 
би могъл да бъде от револ-
виращ тип и ще може да 
финансира инвестиционни 
проекти на общините за-
емообразно, като след по-
гасяването на кредитите 
той ще може отново да 
отпуска капитал на дру-
ги общини. За целта се 
препоръчва в програмите 
на НПУО 2014 - 2020 г. да 
бъдат включени специални 
мерки, свързани с изготвя-
не на проучване на възмож-
ностите и изработване на 
предложение за създаване 
на такъв фонд, както и за 
самото създаване на този 
финансов инструмент от 
2017 г. 

Общините обаче ще 
трябва сами да финанси-
рат изграждането на пло-
щадките за безвъзмездно 
събиране на отпадъци от 
домакинствата, закупува-

нето на домашни компо-
стери с цел насърчаване на 
населението и подготов-
ката на проекти за рекул-
тивация на депа. Площад-
ковата инфраструктура и 
претоварните станции пък 
ще се изграждат с пари от 
бюджета. Също с държавни 
средства ще се закриват 
и рекултивират старите 
депа за отпадъци. Като 
възможност са посочени и 
публично-частни проекти, 
като например да се насо-
чат частни инвестиции в 
изграждането на сепарира-
щи инсталации. 

Целите до 2020 г. 

Националният план 
предвижда всяка година 
между 55 и 88% от тег-
лото на отпадъците от 
опаковки да бъдат опол-
зотворени, рециклирани 
или изгорени в инсталации 
за изгаряне на отпадъци. 
Преработката и рецикли-
рането трябва да достиг-
нат поне 60% за хартиени-
те и стъклени опаковки, 
минимум 50% за метални-
те, 22% за пластмасовите 
и 15% за опаковките от 
дървесни отпадъци.

Системите за раз-
делно събиране на отпа-
дъци от опаковки до 2020 
г. трябва да обхванат не 
по-малко от 6 млн. жи-
тели на територията на 
страната и задължително 
да включват курортните 
комплекси и всички населе-
ни места с население над 
5 хил. жители.

Важна цел са и прера-
ботката и рециклирането 
на между 75 и 85% от из-
лязло от употреба елек-
трическо и електронно 
оборудване в зависимост 
от категорията му, както 
и 65% от количеството  
гуми, пуснати на пазара 
през текущата година, и  
поне 40% от пуснатите 
на пазара през текущата 
година масла.                              

Обекти, които трябва да се реализират до 2020 г. Инвестиции 
(лв.)

Депа и претоварни станции 165 444 000

Сепариращи инсталации 189 210 000

Компостери за домашно компостиране 29 970 696

Инсталации за компостиране и анаеробно разграждане 287 760 000

Други инсталации за оползотворяване на битовите отпадъци и 
предотвратяване на емисиите на парникови газове

52 000 000

Съдове за разделно събиране на биоотпадъци 53 080 000

Транспортни средства за превоз на разделно събрани биоотпадъци 49 800 000

Инсталация за изгаряне на RDF гориво за Столичната община 254 257 900

Закриване и рекултивация на стари депа за битови отпадъци с 
оползотворяване на депонираните отпадъци, където е възможно

176 600 000

Изграждане на общински площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци

53 500 000

Всичко 1 311 622 596

С церемония по първа 
копка стартира рекул-
тивацията на клетка 1 
в депото за твърди би-
тови, производствени, 
строителни и опасни 
отпадъци в Русе. Водос-
вет отслужи отец Марин 
в присъствието на кме-
та на общината Пламен 
Стоилов,  зам.-кмета 
Свилен Иванов, директо-
ра на РИОСВ – Русе, Дауд 
Ибрям и представители 
на фирмите – изпълни-
тели на проекта. Към 
момента в клетката са 
депонирани 664 878 тона, 
които отговарят на 
прог нозните количества 
на обекта. 

Техническата ре -
култивация на обекта 
включва – горен изолиращ 
екран, който се изграж-
да с цел повърхностно 
запечатване на депото. 
С него се осигурява за-
щита от проникване на 
повърхностни води, опаз-
ване на атмосферния 
въздух и повърхностни-
те води от замърсяване 
от отпадъчното тяло. 
Рекултивиращият пласт 
е 1 метър - 0,7 м льос и 
0,3 м хумус. Биологична-
та рекултивация включ-
ва изпълнението на ком-

плекс от лесотехнически, 
агрохимически, техноло-
гични и мелиоративни 
мероприятия. Теренът за 
биологична рекултивация 
е 30 декара. Предвидени 
са култури за посев, на-
торяване, поливане и др.

Планирано е и из-
граждане на система за 
улавяне и отвеждане на 
биогаза посредством 
газосъбирателен тръбо-
провод от всеки газов 
кладенец до Газосъби-
рателна подстанция, 
разположена в близост 
до обиколния експлоата-
ционен път и помпена 
шахта. От там посред-
ством  тръбопровод 
газът се отвежда до 

инсталация за високо-
температурно факелно 
изгаряне.

С т о й н о с т т а  н а 
р е к у л т и в а ц и я т а  е 
2 033 939 лв. за СМР без 
ДДС. Срокът на изпъл-
нение на поръчката е 24 
месеца. След проведе-
на обществена поръчка 
за изпълнител е избран 
„Берус” ООД - Русе, а за 
строителен надзор и 
инвеститорски контрол 
е определена „Русенска 
строителна борса” ООД.  
Сключен е и договор за 
авторски надзор и за из-
готвяне на екзекутивна 
документация за обек-
та с „Реко Инженеринг” 
ЕООД -  София.

„Това е само началото 
на процес, който реално 
ще подобри качество-
то на живот в регион 
Луковит и при неговото 
реализиране общините 
могат да разчитат на 
съдействие и подкрепа 
от Министерството на 
околната среда и води-
те”. Това заяви Атанаска 
Николова, зам.-министър 
на околната среда и во-
дите, по време на пър-
вата копка на проекта 
за изграждане на регио-
нална система за упра-
вление на отпадъците в 
Луковит. Той е финанси-
ран по Оперативна про-
грама „Околна среда 2007 
– 2013 г.“ Бенефициент е 
местната власт в Луко-
вит с партньори Червен 
бряг, Тетевен, Ябланица и 
Роман. Николова подчер-
та, че с вложените от 
оперативната програма 
средства не само ще се 
изградят предвидените 
съоръжения, но ще се 
разкрият и нови работни 
места и ще се постигне 
екологосъобразно упра-
вление на отпадъците в 
района. 

Кметът на Луковит 
Иван Грънчаров от своя 
страна отбеляза,  че 
церемонията е знаме-
нателно събитие, тъй 
като е резултат от бли-

зо 10-годишни усилия за 
преодоляване на различ-
ни трудности и етапи от 
подготовката на проце-
са. „След изграждането 
на регионалната систе-
ма нашата следваща цел 
е да кандидатстваме с 
проект за строителство 
и на сепарираща инста-
лация, благодарение на 
която над 70% от отпа-
дъците ще бъдат отде-
ляни”, допълни градона-
чалникът и благодари на 
останалите общини за 
хармоничното партньор-
ство.

Стойността на про-
екта  е 22 359 067 лв. 
Срокът за неговото из-
пълнение е до 11.11.2015 г. 
Той включва проектиране 
и изграждане на първа 
клетка на регионално 
депо, площадка за сепа-
риране, зелено компос-
тиране и рециклиране на 
строителни отпадъци, 
изграждане на склад за 
временно съхранение на 

опасни и специфични от-
падъци от бита, на пре-
товарна станция в Те-
тевен, строителство на 
довеждаща инфраструк-
тура до двата обекта, 
доставка на оборудване 
за РЦУО – Луковит, и ПС 
– Тетевен. 

Регионалната систе-
ма за управление ще об-
служва около 85 000 души.

В  ц е р е м о н и я т а 
участваха още кметът 
на Ябланица инж. Иван 
Цаков, кметът на Ро-
ман инж. Красимир Пе-
тков, председателят 
на общинския съвет на 
Червен бряг инж. Георги 
Георгиев, зам.-кметът 
на Тетевен Никифор Ба-
невски, инж. Лъчезар Цве-
тков от фирмата изпъл-
нител ДЗЗД „Регионален 
център за управление на 
отпадъците - Луковит”, 
инж. Румен Хорев от кон-
сорциума за строителен 
надзор „Микс инженер 
консулт“ и др. 

По традиция бе отслужен водосвет от отец Марин в 

присъствието на кмета на общината Пламен Стоилов, 

зам.-кмета Свилен Иванов, директора на РИОСВ – Русе, 

Дауд Ибрям и представители на фирмите – изпълнители 

на проекта

Таблица 2
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Най-големият проект е за интегриран градски транспорт
Елица Илчева 

В 100-хилядния град 
Сливен програмата за 
реализация на общин-
ския план за развитие до 
2020-а включва проекти 
за 309 870 000 лв. При годи-
шен бюджет малко под 100 
млн. лв. това означава, че 
инвестициите в следващи-
те 7 години ще са колкото 
издръжката за три години.

Обектите, които ще 
се изграждат, са разпре-
делени в 4 приоритетни 
области за общината. 
В тези, които ще гене-

рират устойчив растеж 
и иновации, ще се нале-
ят 82 900 000 лв., почти 
толкова ще има и за по-
добряване на жизнения 
стандарт на хората  – 
82 280 000 лв. Най- много 
средства, както впрочем 
е във всички излезли до мо-
мента общински планове 
- 123 190 000 лв., са за тех-
ническа инфраструктура и 
екология. Четвъртата при-
оритетна област в Сливен 
е определена като терито-
риално сътрудничество и 
сближаване, в осъщест-
вяването на което ще се 
инвестират 21 500 000 лв.

В документа е посоче-
но, че при подбора не са 
взети предвид заключе-
нията за изпълнението на 

проектите от програм-
ния период 2007 – 2013 г. 
Регистрирано е забавяне 
на реализацията на ин-
фраструктурни обекти с 
висока обществена значи-
мост, недостатъчно огра-
ничаване броя на нерегла-
ментираните сметища и 
стимулиране развитието 
на разделното събиране на 
отпадъци.

В областта на опазва-
нето на околната среда 
като недостатък са посо-
чени продължаващата сил-
на зависимост от твърди 
горива за отопление на 
домакинствата, незадово-

лителните стойности на 
енергийната ефективност 
на обществени и жилищни 
сгради, ниският дял сани-
рани здания. Отчетено е, 
че близо половината от 
мерките, заложени към при-
оритетите за опазване на 
околната среда в предиш-
ния програмен период, не 
са изпълнени и се препо-
ръчва тяхно прехвърляне 
за този до 2020 г.

Въпреки проблемите 
стойностите на основни-
те икономически показа-
тели отреждат на Сливен 
първо място в областта. 
Структурата на общин-
ската икономика се харак-
теризира с ясно изразена 
промишлено-аграрна спе-
циализация.

47 млн. лв. за училища  

и детски градини

В плана за развитие 
обаче най-много строи-
телни проекти са в прио-
ритетна област 2 – жиз-
нен стандарт и качество 
на живот. Тези за ремонт, 
обновление и енергийна 
ефективност на училища и 
детски градини са на обща 
стойност 47 млн. лв. Тук са 
посочени 8 проекта, които 
не са фиксирани конкретно. 
Повечето са за обновяване 
на селски школа и са на 
стойност около 1 млн. лв. 
Двойно повече са предви-

дени за реконструкция на 
професионалната гимна-
зия по хранене и земеделие, 
както и на тази по произ-
водствени технологии. За-
ложено е финансирането да 
е от ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020 г.“ и донорски 
програми, а реализацията 
е чак за 2018 и 2019 г. 

Интересно в сфера-
та на образователната 
инфраструктура е пред-
ложението за създаване 
на ученически велоалеи и 
маршрути, както и вело-
стоянки в училищните дво-
рове. То ще се финансира 
от Министерството на 
образованието и науката 
и Програмата за развитие 
на селските райони. Пла-
нирано е неговата реали-

зация да започне догодина 
с 250 хил. лв. и поетапно до 
2020 г. ще се разширява с 
по още 50 хил. лв.

Развитието на соци-
алните услуги и социално-
то включване на селата 
ще глътнат 14,85 млн. лв. 
Интересно е, че за почти 
всички заложени обекти 
тук ще се разчита на со-
циалното министерство. 

Дневни центрове ще 
се строят в град Кермен 
и село Николаево. Общи-
ната има амбициите да 
направи още защитено 
жилище в Сливен, център 
за обществена подкрепа и 
рехабилитация и дори соци-
ално предприятие за хора с 
увреждания. По сметките 
в документа за него са 
нужни 500 хил. лв. 

Още един акцент върху  

социалните проекти

И докато в почти всич-
ки по-големи селища град-
ските бани се закриват 
една след друга, Сливен 
планира с 500 млн. лв. да си 
построи голяма обществе-
на пералня, която също ще 
функционира като общин-
ско предприятие, което ще 
осигурява заетост и ще 
обслужва останалите со-
циални заведения. Тя тряб-
ва да е готова през 2017 г. 

10 млн. лв. са залегнели 
в плановете за реновиране 
на общински сгради по се-

лата и превръщането им в 
жилища за хора в нужда или 
за изграждането на нови 
такива. 

Оборудване на медицин-
ски кабинети и строител-
ство на здравен център за 
възрастни хора са послед-
ните социални обекти. 
Прави впечатление обаче, 
че нито един от тях не е 
посочен конкретно, което 
означава, че и проектите 
тепърва ще се изготвят. 
Така изглеждат и планове-
те за обновяване на сгради 
с културно предназначение, 
които във времето са ад-
ресирани към 2017 г. 

Културните обекти  

ще се развиват с ПЧП

С инициативите за 
обновяване на културни 
обекти са свързани най-се-
риозните публично-частни 
проекти, които планира об-
щина Сливен. По това перо 
се предвижда да се инвес-
тират 23 млн. лв. от част-
ни структури и донорски 
програми в три основни 
обекта – аквапарк в „Сли-
венски минерални бани“ 
като туристическа дес-
тинация за 3 млн. лв., бал-
неоложки и рехабилитацио-
нен център за 10 млн. лв. и 
проект за реконверсия на 
летище Сливен и спортен 
комплекс за екстремни 
спортове за 10 млн. лв. Пър-
вите два обекта трябва 

да започнат през 2016 г., 
а последният - едва през 
2017 г. 

Това е мотивирано в до-
кумента с констатацията, 
че община Сливен прите-
жава потенциал за разви-
тие на различни видове ту-
ризъм, който към момента 
е недостатъчно оползот-
ворен. Затова  развитието 
на туристическия сектор 
в периода 2014 - 2020 г. се 
насочва към изграждане на 
бази с подходящи условия, 
включващи дейности в по-
сочените четири приори-
тетни направления.

Като публично-час-
тен проект се предвижда 
да се реализира и строи-
телството на зеленчуков 
пазар с бензиностанция, 
ТИР паркинг и ресторант 
в землището на град Кер-
мен. Тук вложението е 
значително по-скромно 
– 1 млн. лв., разпределени 
между общината и частен 
инвеститор. Като начало 
на изграждането е посоче-
на 2015 г.    

20 млн. лв. за модерен  

градски транспорт

В проектите за транс-
портна достъпност най-
голям е този за „Интегри-
рания градски транспорт” 
и информационна GPS сис-
тема. Той е на стойност 
20 млн. лв. и е необходимо 
да се реализира в периода 

Катедралният храм „Св. Димитър“ е основно обновен през 2009 г.
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2016 - 2017 г. 
Тази пролет в проекта 

за изграждане на капаци-
тет на община Сливен за 
следващия програмен пе-
риод са възложени предин-
вестиционно проучване и 
точен финансов анализ 
тъкмо за „Интегрирания 
градски транспорт”. Из-
искването към него е да 
се акцентира върху съз-
даване на по-ефективен и 
бърз градски транспорт, 
с по-малко потребление 
на енергия, изграждане на 
по-достъпна вторична ин-
фраструктура на общест-
вените мрежи и въвеждане 
на природосъобразни видо-
ве превозни средства за 
намаляване на отрицател-
ното влияние върху околна-
та среда. Община Сливен 
предвижда това да е един 
от основните проекти, с 
които ще кандидатства 
за финансиране като кон-

кретен бенефициент по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“. 

Градът на сините ка-
мъни започна проектира-
не и на другите обекти, 
с които местната власт 
има намерение да кан-
дидатства по новата 
ОПРР. Това са включените 
в Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие 9 обекта об-
щинска собственост. За 
всеки един от тях ще се 
изготвят инвестиционни 
проекти в идейна и работ-
на фаза. Това са 5 детски 
градини, изложбената зала 
„Сирак Скитник“, благоус-
трояването на поречието 
по двата бряга на р. Асе-
новска, между мостовете 
на бул. „Тракия“ и ул. „Гене-
рал Скобелев“. Предвижда 
се основно проектиране 
на паркови зони със зони за 

Само 3 млн.  лв.  от 
разпределения половин 
милиард държавни пари 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и развитие на регионите“ 
(ПИП) по три проекта вли-
зат в община Сливен. Две 
са одобрените предложе-
ния – за ремонт и рекон-
струкция на зала „Сливен” 
за 1,45 млн. лв. и за благо-
устрояване на пешеходни 
площи, площади и площи за 
движение в парковете за 
1,2 млн. През тази седмица 
са разплатени 800 000 лв. 
по последния обект. Аванс 
от 450 000 лв. вече е в об-

щината и ще бъде преве-
ден на изпълнителя – кон-
сорциум „Моби – Сливен“. 
„Строителното разреше-
ние е в сила, избран е и 
надзор. Няма пречки до дни 
да започне и ремонтът на 
залата“, обяви кметът.

Третият проект е спе-
челен от Министерство-
то на образованието и 
науката и е за преустрой-
ство и модернизация на 
съществуваща сграда на 
Медицински университет 
– Варна,  филиал Сливен. 
Работата по него те-
първа започва, след като 
договорът с фирмата из-

пълнител „Билдинг –ТД“ бе 
подписан на 28 август и е 
за 493 475 лв. 

Филиалът в Сливен е 
разкрит в началото на 
2013 г., а от учебната 
2013/2014 година в него 
вече се обучават 40 сту-
денти редовно обучение, 
специалности „Медицинска 
сестра“ и „Акушерка“, ОКС 
„Бакалавър“. 

С новия випуск броят 
им ще се удвои. Състояние-
то на съществуващата 

сграда и липсата на топло-
снабдяване обаче я правят 
непригодна от санитар-
но-хигиенна гледна точка. 
Студентите от първия 
випуск провеждат занятия 
в помещения на МБАЛ „Д-р 
Ив. Селимински“ - Сливен. 
Подписите си под догово-
ра за изпълнение положиха 
Деян Грънчаров - помощник-
ректор на Медицински уни-
верситет – Варна, и Тодор 
Дечев – представител на 
фирмата изпълнител. 

Сливен е една от общинитe, които нямат на-
ложени корекции по Оперативна програма „Околна 
среда 2007 - 2013“ (ОПОС). „Правени са ни няколко 
проверки както на процедурите, така и на възлага-
нията и пропуски не са констатирани“, похвали се 
през седмицата кметът инж. Кольо Милев. Преди 
дни от ековедомството информираха, че предстои 
период на интензивни преговори на експертно и по-
литическо ниво с ЕК за постигане на споразумение 
за възстановяване на спрените плащания по програ-
мата в срок до октомври 2014 г. 

Община Сливен е подала искане за верифициране 
на 2 млн. лв., които следва да разплати на строи-
телите. Дейностите по водния цикъл в града про-
дължават. Строител е „П.Г. Хидропартньори” ДЗЗД, 
в което влизат „Водстрой 98” АД, „Балканстрой – 
София” АД и „Балканстрой” АД. В документацията 
за участие е посочено, че подизпълнители ще бъдат 
две сливенски фирми „Стройконсулт” ЕООД и „Гради” 
ЕООД. 

Общата стойност на проекта е 63 528 000 лв., 
включва разширение и реконструкция на 28 км ка-
нализационна мрежа в града, изграждане на дъждо-
преливници, събирателни и дъждоприемни шахти и 
сградни отклонения и подмяна на 20 км водопровод-
на мрежа, включително и строителство и рехаби-
литация на шахти и 1317 отклонения. Ще се изгради 
още 10 км нова канализация и ще се рехабилитират 
18 км от съществуващата, но много компромети-
рана мрежа в града, най-вече в част от кварталите 
„Комлука“ и „Клуцохор“.

Подписите си под договора за ремонт на Медицинския 

институт сложиха Деян Грънчаров - помощник-ректор 

на Медицинския университет – Варна, и Тодор Дечев – 

представител на „Билдинг-ТД“ ЕООД

Първата копка на интегрирания проект за водния цикъл на 

град Сливен беше направена на 1 октомври миналата година

Сградата на общината, ремонтирана наскоро от „Техно Строй България“ ООД

отдих и рекреация; алейна 
мрежа и велоалеи; детски 
площадки, проектиране на 
кръгово кръстовище „Розо-
ва градина".

Община Сливен разчи-
та държавата да осигури 
средства за проектиране 
и обновление на зелени 
площи, тротоари и съпът-
стваща инфраструктура 
в селата, като в тази 
дейност се предвижда 
да се инвестират около 
10 млн. лв. 

По приетия план мал-
ките населени места ще 
могат да се радват и на 
нови пътища, но пак чак 
след 2017 г. Догодина обаче 
трябва да бъде осъщест-
вена цялостната рекон-
струкция на системите за 
осветление и подмяната с 
енергийно ефективно. За 
града са заложени 10 млн. 
лв., а за селата 5. 

Изготвянето на Общ 

устройствен план на Сли-
вен, както и на ПУП-ове 
на сливенските бани и 
летището също влизат в 
стратегическия документ, 
като работата по тях ще 
започне догодина.

За управление на сис-
темите за отпадъци и по-
чистването на незаконни 
сметища, които са серио-
зен проблем за града, ще се 
построи площадка за раз-
делно събиране на сметта 
от селата. 

28 млн. лв. за спортни 

терени

Цели 35 млн. лв., от 
които 28 млн. лв. за стро-
ителство, присъстват 
в перото за развитие на 
спортната инфраструкту-
ра. Обектите са стадион 
„Хаджи Димитър“, военни-
ят стадион, този в кв. „Ре-
чица“, спортен комплекс 

„Колодрума“, игрищата в 
селата Мечкарово и Мла-
дово и залите за лека ат-
летика. Работата по „Ко-
лодрума“ трябва да започне 
догодина, а по останалите 
- през 2016 г.

Всъщност нито един 
от включените в общин-
ския план проекти няма да 
започне през тази година, 
но затова пък много малко 

са тези, които се отлагат 
за последните две години 
на периода. 

Общинският план е 
изработен от местната 
„Региоплан” ЕООД, което 
според кмета Кольо Милев 
е голям плюс. „За първи 
път общинският план е 
изготвен от сливенци за 
сливенци”, е мнението на 
Милев. 

Продължава преустройството на градския център
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Приносите на покрив-
ното озеленяване за града, 
отделната сграда и нейни-
те обитатели отдавна са 
добре известни, като са 
особено осезателни в гъсто 
застроените градове.

Като архитектурна, 
ландшафтна и строителна 
практика то все повече раз-
ширява своето присъствие 
в целия свят. В последните 
20 години се разви и оформи 
като самостоятелно яв-
ление модулното, а в някои 
случаи и мобилно покривно 
озеленяване.

В отличие от класиче-
ските системи за покривно 
озеленяване, вече наричани 
конвенционални, при които 
то се изгражда послойно, 
модулните системи предпо-
лагат доставката и разпо-
лагането на покрива на го-
тови единици, съдържащи в 
структурата си всички или 
най-малко основните функ-
ционални елементи. Самата 
растителност е вложена в 
производственото предпри-
ятие, като нейното разви-
тие предстои или (което е 
по-често срещаният случай) 
вече е в практически завър-
шен стадий. 

Пионер на модулното 
озеленяване е германската 
компания ZinCo, лансирала 
около 1993 г. на пазара своя-
та иновативна система 
Floraterra® (фиг. 1). В момен-
та широк кръг фирми разра-
ботват и предлагат различ-
ни модулни системи.

Модулите за покривно 
озеленяване показват че-
тири конструктивни разно-
видности – плочи, пакети, 
касети и скари. Отделните 
решения, макар и почивай-
ки в основата си на единен 
принцип и постигащи по съ-
щество еднакъв резултат, 
показват различия в специ-
фичните си конструктивни 
характеристики, обуславя-
щи от своя страна извест-
ни разлики в приложението 
им.

Модулни плочи

Модулите под форма-
та на плочи обикновено са 
с размери около 100/100 см 
ефективно озеленена площ. 
Състоят се от дренажен 
профилиран лист от HDPE 
с височина ~20 мм – доста-
тъчна, за да осигури около 
15 л/кв. м воден запас, но и 
да гарантира свободния от-
ток на неусвоената вода. 
Върху дренажния лист е 
разположен филтриращ слой 
от геотекстил на база РР с 
обичайна дебелина 4 мм.

Освен основната си 
филтрираща функция този 
компонент поема и допъл-
нителна – той служи за ан-
кериране на развитата рас-
тителност. От две съседни 
страни на модула дренаж-
ният лист е без покритие 
от геотекстил в ивици от 
10 см, в които се осъщест-
вява застъпването на два 
съседни модула. Чрез него 
се осигурява непрекъсна-
тостта на озеленяването, 
но и устойчивостта му сре-
щу ветрово натоварване. 

Непосредствената среда 
за вкореняване на расти-
телността е представена 
от минерално-органичен 
субстрат с дебелина 5÷8 
см. Растителността се 

състои преобладаващо от 
различни видове седум, ти-
пични за локалната флора 
или аклиматизирани такива. 
Изискваното вегетационно 
покритие преди полагане на 
модулите върху покрива е 
минимум 90% (фиг. 2).

Елементите се доста-
вят на обекта като рула или 
стифирани един върху друг в 
палетизирано състояние. 
Инсталират се директно 
върху кореноустойчивата 
хидроизолация или нейния за-
щитен (при необходимост) 
срещу механични увреждания 
слой. Доколкото дебелината 
на вегетационния субстрат 
е ограничена, интегриране-
то на автоматизирана на-
поителна инсталация е за-
дължително. 

Поради минималната де-
белина и тегло на конструк-
цията на озеленяването с 
модулни плочи то е подходя-
що за приложение върху от-
носително ниски сгради, а 
също и върху съществуващи 
покриви. Визуалният ефект 
от озеленяването е килимен, 
формиран от подбрания микс 
от няколко вида седум.

Модулни пакети

В този случай говорим 

за пакети от плетена тъ-
кан от HDPE, запълнени с 
вегетационен субстрат. 
Дебелината на изделието 
е около 10 см, а размерите 
в план са приблизително 

75/60 см. Благодарение на 
гъвкавостта на пакетите 
с тях могат да се овладя-
ват и неправилни форми. За 
разлика от модулните плочи 
подлежат на складиране до 
тяхната инсталация върху 
покрива. След тяхното под-
реждане върху кореноустой-
чивата хидроизолация или 
основен субстрат в горна-
та им страна се изрязват 
отвори, в които се засаж-
дат предварително отгле-
дани растения и/или семена 
(фиг. 3). Този начин на пола-
гане на растителността 
позволява създаването на 
картинни композиции, в т.ч. 
и включването на солитери. 

Въпреки всичко необхо-
димостта от ръчни опера-
ции на обекта прави озеле-
няването присъщо за малки 
по площ обекти.

Модулни касети

Модулните касети са 
съставени от пластмасов 
носител – контейнер от 
РР, в който са разположени 
всички функционални еле-
менти на покривното озеле-
няване.

Тази разновидност на 
модулното озеленяване е 
най-широкоразпространена 
и практикувана. Касетите 
обичайно са с размери 60/30 
см. Те съдържат в обема си 
развита дренажна систе-
ма, филтриращ материал и 
вегетационен субстрат с 
дебелина 7,5÷10 см. В произ-
водственото предприятие 
в него е засадена и отгледа-
на до мин. 90% покривност 
желаната растителност 
(фиг. 3).

Чрез приложение на мо-
дулни касети могат да се 
озеленяват и покриви с по-
голяма площ. Тук ограничи-
телен фактор е високата 
цена.

Модулните касети се 
подреждат върху покрива 
плътно една до друга в же-
ланата композиция. Озеленя-
ването с касети позволява 
изпълнението и на монокул-
турни композиционни реше-
ния. При другите видове мо-
дулно озеленяване, както и 
при класическото покривно, 
не се препоръчва засажда-
нето само на едно расте-
ние на целия покрив или обо-
собени зони от него поради 
опасност от отпадане. По 
тази причина обичайните 
изпълнения са с миксове от 
4 до 8 вида. Приложението 
на модулни касети обаче 
намалява риска от отпада-
нето на растителността, 
доколкото тя е трайно раз-
вита в контейнера и с това 
е елиминиран стресът при 
първоначалното развитие.

Същевременно стени-
те на касетите огранича-
ват разпространението на 
отделните видове от една 
касета в друга (фиг. 4). Съ-
щото не се отнася до озеле-
няването с плочи, пакети и 
скари. В крайна сметка при 
необходимост касетите 
лесно могат да бъдат под-
менени.

Скарите са особен слу-
чай в модулното покривно 
озеленяване. Представля-
ват решетъчни елементи 
от LDPE, стабилизиран сре-
щу ултравиолетови лъчи, с 
размери в план 33,3/33,3 см 
и височина 3÷5 см. В тях е 
засаден микс от седуми или 
трева. В производственото 
предприятие растителнос-
тта се отглежда до 80÷90% 
покритие и в това състоя-
ние елементите се доста-
вят на обекта. Основното 
предназначение е за озеле-
няване на скатни покриви и 
затежаване на конвенцио-
нално озеленени плоски по-
криви срещу ветрова еро-
зия, но успешно се прилагат 
и самостоятелно. За тях е 
характерно задължително-
то полагане върху предвари-
телно изпълнен съответен 
субстрат. Това се налага 
от малката им височина и 
също малкия водозадържащ 
капацитет.

Основни характеристики 

на модулното озеленя-

ване

Успоредно с реализаци-
ята на мащабни проекти в 
последните години се об-
ръща особено внимание и 
на озеленяването на малки, 
често считани от специа-
лизираните изпълнители 
икономически неефективни 

обекти. Такива са обикно-
вено покриви и тераси на 
частни сгради. Покривното 
озеленяване с модули напъл-
но се вписва в принципа „На-
прави си сам“, което само по 
себе си е стимулиращ фак-
тор за приложението му в 
частни имоти. Простота-
та на изпълнението също е 
съществена в случая. Вер-
тикалният транспорт до 
покрива лесно може да бъде 
осъществен и с пътнически 
асансьор. 

Друга проблемна област 
представляват труднодо-
стъпни за транспортна и 
повдигателна техника по-
кривни площи, например в 
плътно застроени централ-
ни градски зони. Именно в 
такива ситуации приложе-
нието на модулните сис-
теми е особено оправдано и 
уместно (2).

Съществен признак на 
озеленяването с модули е не-
говото ниско собствено те-
гло. Това го прави приложимо 
като последващо мероприя-
тие при съществуващи по-
криви. Теглото на озеленява-
не с модулни плочи е 40÷70 
кг/кв. м, с пакети – 70÷130 
кг/кв. м, с касети – 60÷80 кг/
кв. м, и със скари – 40÷50 кг/
кв. м във водонаситено със-
тояние (1). 

Изпълнението на покрив-
ното озеленяване с модулни 
системи е изключително 
бързо, като проектният 
ефект е налице непосред-
ствено след подреждането 
на модулите (фиг. 5).

Наличието на трай-
но вкоренена и устойчиво 
развита растителност 
позволява изпълнението на 
покривното озеленяване с 
модулни плочи, касети и ска-
ри да се провежда практи-
чески целогодишно без риск 
от неприхващане. Естест-
вено, наличието на снежна 
покривка е ограничително 
условие, но от организацио-
нен характер.

Модулните плочи и ка-
сети за покривно озеленя-
ване остават необвързани 
с конструкцията на покрива 
под тях. Оттук този тип 
озеленяване е получил още 
и названието мобилно. Под-
вижността на модулите 
дава пълната възможност 
за тяхното преаранжира-
не в бъдеще. Освен това е 
съхранен достъпът до хи-
дроизолацията за инспекция 
и евентуални ремонтни ра-
боти.

Не на последно място 
по важност е и обстоятел-
ството, че модулното по-
кривно озеленяване не пред-
полага изпълнението му от 
специализиран и квалифици-
ран персонал. Това позволява 
тази дейност да се поеме 
от главния изпълнител, кое-
то води до опростяване на 

project management дейност-
ите, както и до по-ефектив-
на гаранция.

Озеленяването с модул-
ни касети показва и някои 
допълнителни особености, 
произтичащи от самата му 
конструкция. Обикновено ка-
сетите са с оформени в дол-
ната им равнина крачета. 
Това спомага за коректното 
оттичане на неусвоеното 
водно количество. Съще-
временно обаче отделянето 
им от хидроизолацията е 
предпоставка за акумулира-
не на топлина в тях. Сам по 
себе си този факт може да 
окаже неблагоприятно въз-
действие върху развитието 
на някои растителни видове, 
което прави прецизният им 
подбор много важен. Незави-
симо от това повишената 
температура на субстрата 
в касетата интензифицира 
процесите на изпарение. По 
тази причина инсталиране-
то на система за автома-
тично капково напояване е 
без алтернатива.

Изпълнението на мо-
дулно покривно озеленява-
не с плочи, касети и скари 
предполага строга, добре 
организирана логистична 
организация. Полагането на 
плочи следва да се извърши 
в деня на отнемането им от 
терена в производствения 
разсадник, а това на касе-
тите и скарите – в рамките 
на два дни. Непосредствено 
след разполагането на моду-
лите върху покрива трябва 
да се осигури напояване.

Заключение 

Покривното озеленяване 
с предварително отгледани 
модулни единици предста-
влява самостоятелен вид 
озеленяване. Поради тън-
кослойния характер на кон-
струкцията му най-често 
то се прилага като екстен-
зивно. Основните му отли-
чителни черти се свързват 
с: ниското му собствено 
тегло, позволяващо реали-
зация върху съществува-
щи покриви; мобилността, 
която дава възможност за 
последващо пренареждане 
на елементите и контрол 
на състоянието на хидро-
изолацията, както и евен-
туални ремонти; бързото 
и лесното инсталиране без 
необходимост от специали-
зиран персонал и с момен-
тално постигнат проектен 
ефект.
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Фиг. 1. Система Floraterra: а) модул от пенополистирол; б) подреждане на модулите; в) завършена композиция                                  Източник: ZinCo

Фиг. 2. Модулни плочи на Elevated Landscape Technologies (1)

Фиг. 3. Модулни касети на Live Roof (1)

Фиг. 4. Монокултурна композиция с модулни касети 

Източници: Greengrid,  (3)

Фиг. 5. Постигнат ефект 

веднага след изпълнението 

Източник: Mobilane
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б) в)
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Гл.ас. арх. Ярослав 
Рангелов, 
ВСУ „Любен 
Каравелов”

Въведение

Жилищните сгради предста-
вляват голяма част от сградния 
фонд на всяка държава. В зави-
симост от тяхната функция и 
съдържание те се класифици-
рат като сгради за постоянно 
обитаване и сгради за временно 
обитаване. Същите признаци 
определят сградите за постоян-
но обитаване като еднофамилни 
– с едно жилище, и многофамил-
ни – с повече от едно жилище. 
Обект на проучването са мно-
гофамилните жилищни сгради. 
Техните обемно-планировъчни 
решения са резултат от съче-
танията между различни компо-
зиционни части, които могат да 
се дефинират като:

• Композиционни елементи 
– първични съставни части на 
сградите с определено функцио-
нално предназначение – дневни, 
спални, кухни и др.

• Композиционни клетки – 
съчетания от композиционни 
елементи, свързани помежду си 
в зависимост от функциите, 
които изпълняват.

• Композиционни единици – 
съчетания от композиционни 
клетки, които формират жили-
ща, полусекции, секции и сгради.

Предмет на проучването са 
композиционните клетки – раз-
лични по съдържание, форма и 
размери.

Изложение

Проектирането на обем-
но-планировъчните решения на 
сградите е свързано с модул-
ната координация в строител-
ството, която представлява 
съгласуване на размерите на 
елементите въз основа на ус-
ловна мерна единица, наречена 
модул.

В България е приет основен 
модул М-10 см, от който се полу-
чават производни:

• уедрени – когато са кратни 
на М-3М, 6М и др.;

• умалени – когато са част 
от М-1/2М, 1/5М и др.

„Модулната координация на 
размерите в строителство-
то се извършва с помощта 
на пространствена координа-
ционна система, съставена от 
взаимноперпендикулярни коор-
динационни равнини в три на-

правления. Пресечните линии 
на тези равнини се наричат 
координационни линии и са раз-
положени на разстояния, равни 
на основния или на някой произ-
воден модул. 

Главните координационни 
линии, които определят члене-
нието на сградата на компози-
ционни (проектни) или конструк-
тивни клетки и разположението 
на конструктивните елементи, 
се наричат съответно компози-
ционни и конструктивни оси, а 
разстоянието между тях – ком-
позиционно и конструктивно 
междуосие.

Между конструктивното и 
композиционното междуосие 
трябва да има определена връз-
ка (кратност) или да са еднакви” 
(1). 

Композиционните клетки са 
съставни части от обемно-пла-
нировъчните решения на много-
фамилните жилищни сгради. Те 
представляват съчетания от 
композиционни елементи, които 

съобразно тяхната функция мо-
гат да бъдат:

• С основно предназначение 
за обитаване – дневни, спални, 
детски стаи, кабинети, трапе-
зарии.

• Със спомагателно и об-
служващо предназначение:

– помещения за подготовка 
на храна – кухни, кухни-трапеза-
рии, кухненски бокс;

– помещения за санитарно-
хигиенно обслужване – бани, то-
алетни, бани- тоалетни;

– помещения за домакински 
дейности – пране, сушене, гла-
дене;

– складови помещения – 
дрешници, килери и др.

• Композиционни площи – 
входни и изолационни преддве-

рия, коридори, вестибюли и вът-
решни стълби.

• Отворени пространства – 
балкони, лоджии, тераси (2).

От съвместяването на раз-
лични композиционни клетки се 
получават композиционни еди-
ници, които се определят като:

• Жилища – една, две или 
повече композиционни клетки, 
свързани помежду си съобразно 
нормативните изисквания.

• Полусекции – едно, две или 
повече жилища, съчетани с вер-
тикален стълбищен (комуника-
ционен) възел.

• Секции – комбинации от 
две или повече полусекции, които 
в зависимост от градоустрой-
ственото си предназначение се 
дефинират като средни, крайни, 
ъглови или самостоятелни.

В някои случаи композицион-
ните клетки са идентични с:

• Композиционните елемен-
ти – дневни, спални и др.

• Композиционните единици 
– еднопространствени жилища 

и ателиета.
Композиционните клетки са 

ограничени по контурите си от:
• Неносещи стенни елемен-

ти – при тези решения компози-
ционните междуосия съвпадат 
или не съвпадат с конструктив-
ните. Характерно е за сградите, 
изпълнени с технологиите на:

– традиционната монолитна 
строителна система;

– безгредовата монолитна 
строителна система;

– строителната система 
„Пакетно повдигани плочи”;

– строителната система 
ПЕЖОС;

– скелетно-панелната без-
гредова, предварително напрег-
ната строителна система.

• Носещи стенни елементи 

– при тези решения компози-
ционните междуосия съвпадат 
с конструктивните. Отнася се 
за сградите, изпълнени с техно-
логиите на:

– строителната система 
„Пълзящ кофраж”;

– строителната система 
„Едроразмерен кофраж”;

– строителната система за 
едропанелни жилищни сгради.

Композиционните клетки са 
различни по вид съобразно тех-
ните форми, съдържание и раз-
мери.

• Формата зависи от ар-
хитектурната идея на про-
ектанта и конструктивните 
възможности на строителната 
система, по която се изпълня-
ват сградите. Тя може да бъде 
правоъгълна, квадратна, много-
ъгълна и др.

• Съдържанието се определя 
от функционалното предназна-
чение на композиционните еле-
менти в тях, съгласно техни-
ко-икономическото задание за 
проектиране и нормативните 
изисквания.

• Размерите са кратни на 
основния модул (М) или на него-
вите производни модули в трите 
координационни направления:

– Във вертикална посока те 
са с почти постоянна величина, 
тъй като светлата височина на 
жилищните помещения е по-го-
ляма или равна на 2,60 м.

– В напречна и надлъжна 
хоризонтална посока те се оп-
ределят от композиционните 
междуосия.

Размерите на композицион-
ните клетки в надлъжна посока 
ги разделят на две групи: 

• С малки междуосия – услов-
но до 4,20 м, при които компо-
зиционните елементи се разпо-
лагат предимно един зад друг 

в напречна посока и в единични 
случаи един до друг в надлъжна 
посока (фиг. 1).

• С големи междуосия – от 
4,20 м до 7,20 м и повече, при 
които композиционните еле-
менти се разполагат както един 
зад друг в напречна посока, така 
и един до друг в надлъжна посо-
ка. Това дава възможност за гъв-
кави функционални планировки и 
разнообразни обемно-простран-
ствени решения на композицион-
ните единици (фиг. 2).

Контурите на композицион-
ните клетки във вертикална по-
сока на сградата могат: 

• Да съвпадат с тези под или 
над тях.

• Да не съвпадат с тези под 
или над тях – при т.нар. пулсира-
щи жилища.

Във втория случай съдър-
жанието им се съобразява със 
задължителните нормативни 
изисквания:

• Санитарни помещения над 
жилищно помещение, над кухня 
или килер за хранителни продук-
ти се допускат само в жилище-
то, което обслужват.

• В жилищата задължително 
се предвиждат комини в дневни-
те и кухните.

• В кухненските боксове с 
непряко осветление задължи-
телно се осигурява принудител-
на вентилация.

Изводи

Композиционните клетки 
заемат важно място в обем-
но-планировъчните решения на 
многофамилните жилищни сгра-
ди, тъй като съобразно функцио-
налните и нормативните изиск-
вания съчетават в очертанията 
си композиционните елементи и 
формират композиционните еди-
ници.

Големите междуосия на ком-
позиционните клетки дават по-
вече възможности от малките 
за съвместяване на компози-
ционните елементи и по-голяма 
вариантност на композиционни-
те единици.

Композиционните единици 
създават обемно-простран-
ствените градоустройствени 
решения на урбанизираните те-
ритории и определят техния ар-
хитектурен образ.
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Фиг. 2. Композиционни клетки с 
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както и пълен контрол 
върху строителния про-
цес.

Водени от убеждение-
то, че построените сгра-
ди трябва да предлагат 
максимален комфорт на 
обитаване, а общите им 
части и прилежащо окол-
но пространство да бъ-
дат добре стопанисвани 
и поддържани и след пре-
даването им на новите 
собственици, през 2006 г. 
е създадено дъщерно дру-
жество към „Р. С. Инжене-
ринг”, предлагащо управле-
ние на недвижими имоти. 
По този начин се затваря 
кръгът на предлаганите 
от компанията услуги – от 
проучването през реализа-
цията до управлението на 
вече готовия продукт.

В края на март т.г. в 
Ботевград беше завърше-
на и открита многофунк-
ционалната спортна зала 
„Арена Ботевград” – един 
изключително интересен, 
мащабен и значим инжене-
рингов проект, на който 

„Р. С. Инженеринг” ЕООД е 
главен изпълнител. 

Залата е с разгъната 
застроена площ 9520 кв. 
м и максимален капаци-
тет 5000 места. Основ-
ното й предназначение е 
за спорт, но е предвидена 
възможност да се използ-
ва и за други събития – 
концерти, изложения и др. 
Игралната зала отговаря 
на международните изиск-
вания за баскетбол, волей-
бол и хандбал, като в нея 
може да се практикуват и 
други спортове. 

„Арена Ботевград” е 
изпълнена по всички съ-
временни изисквания и 
нормативи, с вложени ви-
сококласни материали и 
оборудване и притежава 
характеристиките на 
едно модерно многофунк-

ционално спортно съоръ-
жение. Разположена е на 
красиво и комуникативно 
място в града, като ос-
новният пешеходен под-
ход към съоръжението се 
осъществява през ново-
изградено специално за 
залата красиво площадно 
пространство, обогатено 
с фонтан, алеи с пейки и 
зелени площи.

Пластичната северна 
фасада на сградата прово-
кира въображението като 
драпирана завеса, зад коя-
то зрителят ще може да 
се наслади на спортния 
спектакъл. Преплетени са 
обеми и равнини, третира-
ни с противопоставящи се 
материали – ефирни остъ-
клени витрини при входо-
вете и плътни драпирани 
части в бяло. За постига-
не на този архитектурен 
ефект са използвани съ-
временни, авангардни ма-
териали и технологии.

Също в Ботевград ком-
панията има реализирани 
различни по предназначе-

ние обекти – Ротондата 
и околното пространство 
в централната градска 
част, чудесния жилищен 
комплекс „Панорама”, със-
тоящ се от блокове с 
апартаменти и 9 къщи 
със собствени дворчета, 
както и множество едно-
фамилни сгради. 

Многобройни са изпъл-
нените  през годините 
обекти – административ-
ни, търговски, десетки 
многофамилни жилищни 
сгради   и   красиви  едно-
фамилни къщи.

С богатия опит от по-
стигнатото, навлизайки 
в третото десетилетие 
от своето съществуване, 
екипът на  „Р. С. Инжене-
ринг”  среща  новите  си  
професионални  предизви-
кателства.
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Инж. Рашко Стайков, управител на „Р. С. Инженеринг“ ЕООД:

Мартин Славчев 

Инж. Рашко Стайков 
– управител на „Р. С. Ин-
женеринг” ЕООД, е роден 
в китния Трънски край на 
8 октомври 1957 г. Той е 
зодия Везни, което при-
ема като знак от съдба-
та за баланс, точност и 
справедливост. Започва 
живота си с предопре-
деленост за съзидание и 
градеж, като наследник на 
строителен род, оставил 
за поколенията прекрас-
ни сгради в центъра на 
София, радващи софиянци 
и гости на столицата и 
днес. „Израснал съм в Ро-
допите – друг божествен 
край на родината, с пре-
красна строителна школа, 
оставила в мен незали-
чима следа. Това бе моят 
втори знак, очертаващ 
житейския ми път от Тех-
никума по строителство 
и архитектура „Н. Й. Ва-
пцаров“ в Смолян до ВИАС, 
който завърших през 1984 
г. със специалност ПГС”, 
споделя строителят. 

„Магията да сътво-
риш, да участваш в ре-
ализацията на идея, да 
облечеш идеята в точни 
параметри, да повярваш 
в нея, да поведеш и други 
хора и да имаш устойчи-
востта да я реализираш – 

това трябва да го прите-
жаваш, да го носиш в себе 
си. То те кара да се учиш, 
да се стремиш да разбе-
реш, да имаш способнос-
тта да гледаш. Тогава не-
щата идват по местата 
си. Срещаш човек, който е 
олицетворение на инжене-
ра, човек, носещ таланта 
в себе си, който с начина 
си на мислене, с позицията 
си и със способността си 
да решава сложни задачи 
по гениално прост начин 
отключва тази магия. И 
да си инженер, да строиш, 
не е просто професия, а 
съдба! Такъв човек за мен 
бе инж. Никола Кузманов 
Мишекопаранов – моят 
маестро, който не ме на-
сочи към строителство-
то, а повдигна първата и 
най-важна завеса – тази 
на инженера. Впослед-
ствие животът ме срещ-

на с прекрасни колеги, от 
които „откраднах“  много 
в занаята, и съм им изклю-
чително благодарен”, раз-
казва инж. Стайков. 

 „Стъпките  ми  в стро-
ителството преминаха 
от помощник технически 
ръководител до главен ин-
женер, а  от 1994 г.  съм  
управляващ собственик на   
„Р. С. Инженеринг” ЕООД”, 
казва инж. Стайков. 

Строително друже-
ство „Р. С. Инженеринг” 
ЕООД е специализирана 
компания, извършваща 
строителство на сгради и 
съоръжения заедно с всич-
ки съпътстващи дейности 
– проучване, проектиране, 
консултантски услуги, 
сделки с недвижими имоти 

и инвестиции. 
Фирмата е вписана в 

ЦПРС, член е на КСБ и има 
десетки изпълнени жи-
лищни, административно-
търговски и обществени 
сгради, жилищни компле-
кси, хотели и много частни 

резиденции.
„Р.  С.  Инженеринг ” 

ЕООД разполага с висо-
коквалифициран инженер-
но-технически персонал 
и притежава собствена 
механизация, строително 
оборудване и инвентар.

Дружеството работи, 
следвайки принципите на 
лоялност, коректност, 
високо качество, профе-
сионализъм и стриктно 
спазване на договорните 
условия и срокове.

Широко застъпена е 
дейността на фирмата 
като главен изпълнител 
при строителството на 
жилищни сгради, бизнес 
сгради и търговски обек-
ти, както и консултант 
в процеса на проучване и 
проектиране.

Пълният инженеринг е 
предпочитан стил в ра-
ботата на компанията 
поради възможностите за 
цялостна реализация на 
оригинални архитектурни 
идеи, прилагане на най-
подходящите технологич-
ни решения и материали, 

Компанията е главен изпълнител 
на многофункционалната 
спортна зала „Арена Ботевград”

Снимки „Р. С. Инженеринг” ЕООД 

Многофункционалната спортна зала 

беше открита в края на март т.г.

Жилищен комплекс „Панорама”

„Медоу Роуз”

Фамилна къща в Драгалевци
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Според статистиката повече от 50% от завършилите висшисти са безработни

Инж. Стефан Карчев
Гл. експерт, КСБ

„Притежанието на ди-
плома от висше учебно 
заведение е необходимо 
условие да бъдеш инже-
нер, но не е достатъчно.” 
Тази пословична истина 
продължава да е валидна с 
пълна сила.

Да хвърлим един поглед 
върху съдбата на младите 
специалисти, които се 
дипломират в строител-
ните висши учебни заве-
дения. Завършват като 
инженери, архитекти, ге-
одезисти. След което си 
поставят въпроса: а сега 
накъде? Да се започне 
работа, никак не е лесно. 
Всеки ръководител търси 
и приема готови специа-
листи – с опит, знания и 
стаж, за да могат да из-
пълняват по най-добрия 
начин задълженията си, 
съгласно действащите 
закони на пазарната ико-
номика.

А така ли беше по-ра-
но? Да се върнем няколко 
десетки години назад. То-
гава току-що дипломира-
лите се висшисти имаха 
възможност да постъпят 
според професионалната 
си квалификация в някой 
от многобройните ком-
плексни проектантско-
строителни институти, 
като „Пътпроект”, „Во-
доканалпроект”, „Глав-
проект”, „Промпроект”, 
„Химметалургпроект”, 
„Енергострой ” ,  „Инж-
строй”, „Хидрострой – Ме-
тални конструкции”. Във 
всички тези предприятия, 
напътствани от изтъкна-
ти ръководители, доказали 
опита и квалификацията 
си, младите хора имаха 
възможност да направят 
разлика между теорията 
от университетските 
банки и реалното проек-
тиране и строителство. 
Истински професионали-
сти като Лало Райков – в 
мостовото строител-
ство, Г. Щилянов, Г. Топу-
ров, Р. Митов, П. Диковски, 
Д. Паланкова – в пътното 
строителство, Кр. Кузу-
джийски, Л. Икономов, Д. 
Върбанов, К. Карчев, К. 
Недев – във ВиК, арх. В. 
Горанов, арх. Хр. Генков – в 
архитектурното проекти-
ране, и много други водеха 
стъпка по стъпка новите 
кадри и им даваха възмож-
ност да усвояват и прила-
гат наученото във ВУЗ-а.

„Дайте ми младежи с 
диплома и аз ще ги напра-
вя инженери”, обичаше да 
казва Константин Карчев 
– гл. инженер на ИПП „Во-
доканалпроект” на своите 
колеги от Хидротехниче-
ския факултет на УАСГ. 

Проф. Д. Върбанов съвет-
ваше младите инженери 
във ВиК сектора да изка-
рат курс за майстор водо-
проводчик, за да видят на 
практика какво е тръбен 
ключ и как изглеждат фи-
тингите и арматурите, 
които довчера са чертали 
със символи в курсовите 
си проекти.

Вли з ай к и  в  д о б р е 
структурирани работни 
групи, всеки млад инженер 
получаваше възможност 
да премине през всички 
етапи на практическото 
усвояване на професията 
– от начина на сгъване на 
хелиографните копия на 
проектите до най-слож-
ните процеси в строител-
ството. В ИПП „Главпро-
ект” – водещия институт 
за архитектурно проек-
тиране, беше чест да по-
паднеш в един от колек-
тивите на арх. Хр. Генков 
или арх. В. Горанов. Причи-
ната бе, че там десетки 
архитекти и инженери се 
превръщаха в специали-
сти, които впоследствие 
носеха славата на българ-
ските строители в разви-
ващите се страни.

Всички тези комплекс-
ни институти обаче вече 
не съществуват. В резул-
тат на промените след 
10 ноември 1989 г., с ус-
тановяването на пазар-
на икономика, свободна 
конкуренция и други про-
цеси на промяна започна 
истински бум при жилищ-
ното и общественото 
строителство. Проекти-
рането като елемент от 
инвестиционния процес 
отстъпи дотам, че на 
10 новосъздадени стро-
ителни фирми се падаха 
по два-три проектантски 
колектива. Така започнаха 

да се реализират обекти, 
разработени в няколко 
проектантски бюра, в кои-
то не всеки млад специа-
лист можеше да започне 
работа. Докато се стро-
яха жилища, проектите за 
инфраструктурата драс-
тично изостанаха и така 
се стигна до факта да се 
изпълняват пътни мрежи 
и съоръжения и дори ав-
томагистрали по морално 
остарели 20-годишни про-
екти.

Това изоставане в про-
ектирането се превърна в 
ахилесова пета на бран-
ша и често бе използвано 
като повод за забавяне на 
средства по програмите 
на Европейския съюз, от 
Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие и други външни из-
точници. В същото време 
мащабни фирми от раз-
вити страни започнаха 
да изпълняват на инжене-
ринг по-големите 
проекти у нас. Те 
често участва-
ха в консорциум с 
български фирми 
партньори, но в не-
съизмерими съот-
ношения – 80 към 
20 при възнаграж-
дението и 20 към 
80 по отношение 
на заетостта на 
екипите при изпъл-
нението.

Много  често 
сега завършващи-
те  строителни 
кадри не могат да 
си намерят работа 
по специалността 
главно защото ни-
кой собственик на 
фирма по различни 
причини не е пред-
видил в дейността 
си етап за обуче-

ние на млади специали-
сти. А необходимост от 
такъв период в кариерата 
на всеки безспорно има. 
Затова свидетелства 
негативната тенденция 
повече от 50% от завър-
шилите висшисти в сек-
тор „Строителство” да 
са безработни или да не 
работят по специалност-
та си. А в същото време в 
много водещи фирми са се 
барикадирали „експерти”, 
които нямат познанията, 
опита и възможностите 
да изпълняват задължени-
ята си съобразно заемания 
пост. За съжаление това 
се случва при фирми, кои-
то реализират мащабни 
обществено значими про-
екти и съответно дава 
своето отражение върху 
качеството.

Темата за реализация 
на младите специалисти 
в сектора е често обсъж-
дана на страниците на 

вестник „Строител”. В 
поредица статии и интер-
вюта с изтъкнати препо-
даватели, ръководители и 
участници в строителния 
процес, като инж. Марина 
Велкова – член на УС на 
КСБ, доц. Лъчезар Хрисчев 
от ВСУ „Любен Каравелов”, 
инж. Чавдар Колев – пред-
седател на УС на Научно-
техническия съюз по стро-
ителството, лидера на 
КНСБ Пламен Димитров, 
са обсъждани теми като 
липсата на качествени 
кадри в бранша, оптимиза-
цията на подготовката на 
студентите, повишаване 
нивото на подготовката 
на бъдещите инженери. 
Всички те стигат до из-
води от рода, че в днешно 
време не те приемат на 
работа само с диплома-
та от съответния ВУЗ, а 
мениджърите искат опит 
и развитие съобразно на-
предъка на съответната 

специалност. Едно е да си 
обикновен оператор, вто-
ро е да си администра-
тор, друго е да работиш 
в производствена фирма 
и съвсем различно е да 
попаднеш в някоя водеща 
високотехнологична ком-
пания. 

Общата и доминира-
ща констатация е една: 
д р ас т и ч н о  н а м а л яв а 
интересът към строи-
телните специалности 
в университетите. От 
друга страна, въпреки до-
брата подготовка, която 
получават, младите спе-
циалисти трудно нами-
рат място и възможност 
за реализация, което пък 
води до дефицит на стро-
ителни кадри. Това осо-
бено силно се чувства в 
провинцията и при ком-
плектуването на екипи 
за изпълнение на проекти 
от национално значение. 
Според анализ, направен 
от КНСБ, годишната по-
требност от технически 
кадри е около 64 хил. спе-
циалисти, а дипломирани-
те такива са едва около 
23 хил. Тоест липсват 
около 40 хил. инженери и 
техници, за да могат да 
се изпълняват планово 
строителните проекти 
и да се развиват заводи 
и производствени пред-
приятия за реиндустри-
ализацията на България. 
Затова водещите фирми 
от сектора трябва да на-
значават млади специали-
сти като стажанти или 
на временни договори или 
да провеждат практи-
чески обучения с опреде-
лена ангажираност. При 
един по-внимателен ана-
лиз, ако се отдели време, 
внимание и търпение за 
обучение и подготовка на 
младите кадри в сектор 
„Строителство”, могат 
да се постигнат много 
положителни резултати.

Снимки Денис Бучел
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Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на 
Камарата на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и поли-
тическите среди, партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат 
полезни контакти. Ще бъдат връчени и ежегодните награди на Камарата на строителите за най-добра 
строителна практика през годината – „Топ 50“.

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

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Партньор
 лого на компанията на гърба на 

сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за 

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

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

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

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

ключови фигури от държавните институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2014 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

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

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

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

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

Цена на пакет: 3000 лв. без ДДС

Партньор:
лого на компанията на гърба на 

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

Научнопрактическа конференция
Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОП „Околна среда“

25 ноември  2014 г.

Партньор
лого на компанията на гърба на 

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

страница
лого на компанията на корицата 

на сп. „Булаква“
1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

При партньорско участие в 3-те форума

При участие в 2 форума
50%

25% отстъпка

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

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

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

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

*Датата на провеждане може да бъде променена

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

За контакти: 0888 55 39 50
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Творецът учи във Виена, строи училища и 
проектира уникални сгради

Елица Илчева

В материалите за ис-
торията на следосвобож-
денската ни архитекту-
ра името на арх. Никола 
Юруков върви в комплект с 
тези на арх. Кирил Марич-
ков и на арх. Георги Фингов. 
Това е съвсем естествено 
предвид факта, че хора-
та, създали новия облик на 
столицата и на страната 
ни, се броят на пръсти. 
Свързват ги не само общи-
те проекти, но и сходните 
съдби. Арх. Никола Юруков, 
както арх. Маричков заги-
ва на малко повече от 40 
години и както арх. Фингов 
е покосен на улицата. Пър-
вият - от куршум, вторият 
- от бомба.

Юруков обаче е един-
ственият български ар-
хитект, който е виден 
деец на ВМРО и активен 
участник в Македонското 
освободително движение. 
Той е застигнат тъкмо от 
куршум на организацията. 

Юруков е представи-
тел на Виенската архи-
тектурна школа. Учи във 
висшето техническо учи-
лище в австрийската сто-
лица и се дипломира около 
1901 - 1902 г. Връща се в 
България и започва работа 
като градски архитект в 
Пазарджик. Там създава и 
семейство – жени се за 
сестрата на своя колега 
арх. Никола Дагоров – Ма-
рия. След това работи за 
около година в Пловдив, а 
от 1904 г. се установява 
в София и започва частна 
практика.

Интересът към секто-
ра при Юруков, както и към 
Македония впрочем, не е 
случаен. Той е син на стро-
ителен предприемач от 
село Лобаница, Костурско, 
което днес е в пределите 
на Гърция. Лазар Юруков 
има още един син - Хрис-
то, който става лекар, и 
две дъщери – Костадинка 
и Виша. Бъдещият архи-
тект е роден около 1880 г. 
Голямото семейство се из-
селва в България - първо в 
Пловдив, където Никола за-
вършва гимназия, а после в 
София. 

В  столицата са  и 
сградите, с които Юру-
ков записва името си в 
историята. Първата и 
най-забележителна спо-
ред изследователите му 
вече не съществува. Това 
е легендарният хотелски 
комплекс „Юнион палас“. 
Той е имал и ресторант и 
магазини. Намирал се е на 
кръстовището на „Алек-
сандър I" и ул. „Знеполе". 
Сградата е била с инте-
ресно решение на ъгъла 
към площада, подчертан 
от купол с оригинална 
форма. Интериорите също 

били дело на арх. Юруков, а 
всички инсталации, обза-
веждането, дори и серви-
зите за хранене били до-
ставени от Виена. 

Ресторантът бил раз-
положен на втория етаж, 
имало салонен оркестър и 
превъзходна кухня. В свои-

те спомени Драган Тенев 
пише: „това беше идеални-
ят образец на европейски 
вкус от края на предшест-
ващия век и всичко  тук 
представляваше наслада 
за човешкото око". Веро-
ятно затова в хотела от-
сядали чужди дипломати 

и техните гости, българ-
ски политици и депутати, 
банкери и други известни 
личности. „Юнион палас" е 
и историческа сграда - в 
него се решавали финан-
сови сделки и политически 
проблеми. На банкета за 
юбилея на Иван Вазов ку-
вертът струвал 1000 лв. В 
партера на сградата пък 
се помещавали едни от 
най-изисканите магазини 
в София: за деликатеси и 
колбаси, за шоколадови из-
делия и др. 

Бомбардировките през 
1944 г. сложили край на 
лукса. Сградата била час-
тично разрушена и прес-
танала да работи като 
хотел, а в останалите не-
засегнати от въздушните 
удари помещения били на-
станени различни държав-
ни служби. Проектът за 
нов център на София след 
Втората световна война 

станал причина сградата 
да се разруши до основи. 
През 1954 г. тя е взривена 
и заличена. По-щастлива 
е съдбата на друга ембле-
матична за творчеството 
на архитекта постройка 
– къщата на предприема-
ча Георги Наумов на ъгъла 
на улиците „Шипка" и „Сан 
Стефано". 

Наумов и архитектът 
заедно печелят търга за 
строителство на храм-
паметника „Александър 
Невски". Проектът за него 
е на руския архитект проф. 
Александър Померанцев. 
Строежът започва през 
1904 и до 1911-а - година 
преди завършването му, 

арх. Юруков е ангажиран с 
градежа, който струва 5,5 
млн.лв. 

Това е годината, в коя-
то арх. Юруков заедно с Ге-
орги Фингов и Димо Ничев 
основава архитектурното 
бюро „Фингов-Ничев-Юру-
ков“. Фингов също е завър-
шил във Виена и е работил 
в Пловдив, а вторият в 
екипа - арх. Ничев, е учил в 
Мюнхен. Тримата създават 
една жива сплав с впечат-
ляващи резултати в твор-
чеството и многобройни 
обекти. Печелят конкурс 
след конкурс за проекти-
ране и строителство на 
училищни и администра-
тивни сгради в София и 

Пловдив. Ъглов куполооб-
разен елемент, съчетан 
със скулптурни мотиви, 
се превръща в емблема на 
бюрото, която прави тех-
ните постройки не просто 
красиви, а свършени. 

Един от най-големи-
те им проекти е този за 
строителство на 8 учили-
ща в София със средства 
от външен заем. Създават 
модерни, оригинални по-
стройки, в които прила-
гат щедро опита от други 
европейски страни. Така 
между  периода 1908 до 
1912 г. в София израстват 
училищата  „Граф Игнати-
ев", „Тодор Минков", „Васил 
Априлов", Хореографско 

училище „Константин Фо-
тинов", „Йосиф Ковачев", 
„Христо Ботев“, „Антим I“, 
„Екзарх Йосиф“, които и до 
днес са привлекателни със 
своята архитектура.

Дело на тримата са 
изабележителните сгради 
на Чиновническо-застра-
хователно кооперативно 
дружество (днес ДЗИ) на 
бул. „Цар Освободител" и 
ул. „Бенковски", на Търгов-
ско-индустриалната кама-
ра на ул. „Бенковски" и ул. 
„Славянска" (днес СИБанк) 
и банката на ул. „Москов-
ска" №19 в София, както 
и много други сгради из 
страната. 

През 1912 г. тримата 
отиват на фронта, а след 
Балканската война участ-
ват като офицери и в Пър-
вата световна война. След 
1918 г. бюрото продължава 
своята работа. Арх. Юру-
ков става член на управи-
телния съвет на софийско-
то строително дружество 
„Гирдап".

Още през 1913 година 
обаче той насочва енер-
гията си в обществена 
полза – към Македонското 
освободително движение. 
Тогава заедно с още 13 
души подписва „Меморан-
дум до Великите сили“, в 
който се твърди, че Маке-
дония е българска област, 
и се настоява за присъ-
единяване на Костурско, 
Леринско и Кайлярско към 
България. След войната 
приема председателския 
пост в Костурското бла-
готворително братство 
в София. Става един от 
водещите федералисти и 
един от създателите на 
Македонската федератив-
на организация, която се 
противопоставя на ВМРО 
и поддържа идеята за 
съз даване на независима 
Македония като част от 
бъдещата Балканска феде-
рация. 

Участието на архитек-
та като делегат на V 
конгрес на дружествата 
на Обществото на наро-
дите в 1921 г. в Женева и 
на Международната конфе-
ренция на Лигата на потис-
натите народи през 1922 г. 
в Лондон и раздорите в ма-
кедонското движение пред-
поставят съдбата му. 

След закани, разпри и 
обиди на 26 април 1923 г. 
архитектът  е застрелян 
посред бял ден на площад 
„Св. Неделя". Това убийство 
се счита за начало на кър-
вавите събития, белязали 
историята ни през следва-
щите месеци и години.

Със своите пищни улични фасади с каменни орли във внуши-

телния купол и статуята на покровителя на търговията 

– Меркурий, сградата, в която днес е централата на ДЗИ, е 

истинско архитектурно бижу. Обявена е за архитектурно-ху-

дожествен паметник на културата през 1978 г., а осем години 

по-късно и за съществен  елемент от груповия паметник на 

културата, наречен „Зона на исторически развилия се общест-

вен градски център". Тя е шедьовър на сецесиона в българска-

та архитектура, дело на големите наши архитекти Георги 

Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков от 1912 - 1914 г.

Наблизо до сегашната сграда на Министерския съвет се е 

намирал емблематичният хотел „Юнион палас“, разрушен по 

време на бомбардировките над София. Точно на неговото мяс-

то през 1951 г. започва да се строи Партийният дом

Училище „Васил Априлов“ на ул. „Шипка“ и до днес впечатлява 

със забележителната си архитектура 

Архитектът с двете си дъщери – Цветна (по-голямото моми-

че) и Сийка
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Къщите на провокативния австрийски архитект Фриденсрайх 
Хундертвасер отричат правите линии и връщат природата в града 

Елица Илчева

Разноцветна фасада, 
зелени тераси, невинаги 
еднакви по височина етажи, 
прозорци с различна фор-
ма и боядисани в различни 
цветове апартаменти... 
Не, това не е описание на 
някоя от старите панелки 
в София. Това е една от 
най-атрактивните къщи 
във Виена – Къщата на 
Хундертвасер или, както 
официално e наричана, Къ-
щата на изкуствата „Ви-
ена” (Kunst Haus Wien). На-
мира се на ул. „Кегелгасе“ и 

е проектирана от 
ексцентричния и 
провокативен ав-
стрийски худож-
ник и архитект 
Фриденсрайх Хун-
дертвасер. 

Строена през 
80-те години на 
миналия век, тя и 
до днес изненад-
ва като красива детска 
играчка. Едни я смятат за 
шедьовър, други – за кич, но 
всички, които посещават 
австрийската столица, 
отиват да я видят. Въпре-
ки противоречивото от-
ношение на виенчани към 
комплекса той се превръща 
в един от най-посещавани-
те туристически обекти 
на града.

Създателят му съзна-
телно се противопоставя 
на правата линия, проек-
тира необичайна фасада, 
декорирана с начупени ог-
ледала, керамика, странни 
колони, несиметрични про-
зорци и провокативни цве-
тове за всяко жилище. Фон-
танът пред главния вход 
сякаш се движи със своите 
вълнообразни форми. Всич-
ко е направено така, че да 
отговори на идеята за хар-
мония с природата. 

Завършена през 1986 г., 
къщата е първият про-
ект на Фриденсрайх Хун-
дертвасер, който му от-
режда водещо място сред 
съвременните архитекти. 

Направена е без предва-
рителни планове и черте-
жи. Общата й площ е 3556 
кв. м. Разполага с 50 отдел-
ни апартамента с жилищ-
на площ от 36 до 150 кв. 
м, 5 магазина, лекарски 
кабинет и 37 гаража. Има 
и 19 тераси с обща площ 
1000 кв. м, зимна градина 
от 90 кв. м, както и две 
детски площадки.

Асиметричните очер-
тания върху фасадата, 
керамичните плочки и гра-
павите стени са основен 
елемент на декорацията. 
Подовете са непрактични, 
вълнообразни и покрити с 
разноцветни камъчета. По-
кривът е застлан с 900 т 
пръст и трева, а големи 
клони на буйно растящите 
вътре дървета излизат от 
стаите. Сградата няма 
два еднакви прозореца, а 
тяхното почистване се 
осъществява с помощта 
на подемници единстве-
но през нощта при спряно 
улично движение.

Хундертвасер не взема 
никакви пари за дизайна 
на комплекса, казвайки, че 
е достатъчно да предо-
тврати израстването на 
нещо грозно на това мяс-
то. „Повечето хора казват, 
че къщите се състоят 

от стени. Аз твърдя, че 
най-важни са прозорците, 
защото точно те дават 
лице на сградата“, заявява 
популяризаторът на крива-
та линия.

Неслучайно казват, че 
Барселона си има Гауди, а 
Виена – Хундертвасер. В 
града с имперска архитек-
тура неговите пъстри и 
весели сгради като че ли са 
построени от детска ръка 
с тухлички „Лего“.

Почитателите му го 
наричали лудия гений, фило-
соф и поет на природата, а 
отрицателите му – голям 
смешник. Но и едните, и 
другите се съгласяват, че 
този художник, архитект 
или гравьор, този голям 
творец на ХХ в. не може 
да бъде поставен в рамки 
и че боготвори природата. 
Затова сменя дори рож-
деното си име – Фридрих 
Стовасер на Фриденсрайх 

Хундертвасер, което бук-
вално означава Царство на 
мира Сто води. Той строи 
без предварителни скици и 
планове, защото вярва, че 
съвършенството се крие 
в спиралите и кривите ли-
нии, а правата линия е плод 
на образованието. Негова 

запазена марка са вълнооб-
разните подове. „Гладкият 
под е изобретение на ар-
хитектите, той е удобен 
за машините, но не и за 
хората“, смята Хундертва-
сер, който е популярен и с 
израза: „Човек има пет 
кожи – епидермис, облекло, 
жилище, идентичност, Зе-
мята…”.

През 1953 г. Хундертва-
сер създава Теорията за 
вегетативната спирала, 
5 години по-късно в мана-
стира „Зекау” провъзгла-

сява своя манифест срещу 
рационализма в архитекту-
рата. 

Заради това му ве-
рую го наричат „зелен ав-
стрийски пацифист”. Още 
от детството си показ-
ва свръхчувствителност 
към заобикалящия го свят 

и приема природата като 
най-висша реалност. По-
късно, като доктор по ар-
хитектура, проповядва за 
гражданска природа. 

Неговите  дървета 
квартиранти пускат коре-
ни в домашния компост, а 
короните им излизат през 
прозорците. Те имат за цел 
да направят градския жи-
вот по-приятен, а жилище-
то – по-обитаемо. Успехът 
е пълен, защото дървета-
та регулират изтичането 
на водата и допринасят за 
намаляване размерите на 
замърсяването. 

За постигането на по-
човешко строителство 
артистът предлага две 
решения: първо, да оставим 
на природата правото да 
счупва стерилната геоме-
трия, която царува (плесен, 
ръжда, пукнатини), и вто-
ро – да оставим на човека 
правото да твори върху 
мястото, в което живее. 

Невероятният свят на 
Хундертвасер се разкрива 
напълно не само във Виен-
ската къща, но и в остана-
лите му реализирани идеи. 
Проектите му са символ на 
единство между човека и 
природата. Дървета и тре-
ва растат върху покривите 
и балконите, а интериори-
те му сякаш са продълже-
ние на неговите еуфорични 
картини. 

В австрийската сто-
лица може да се види още 
Музеят на Хундертвасер 
и Градската топлоцентра-
ла на Виенската община в 
Шпителау. 

Големият му проект 
в селцето Блумау също 
е символ на хармонията 
между човека и природа-
та. Други негови сгради са 
част от пейзажа на Герма-
ния.

Хундертвасер умира 
от инфаркт на 71-годишна 
възраст на борда на кораба 
„Куин Елизабет II“, на път 
от Нова Зеландия за Евро-
па. Погребан е в имението 
си в Нова Зеландия, където 
е посадил 300 000 дървета. 
Пожелал е на гроба му да 
расте само едно дърво.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Петрич
Описание: Предметът на настоящата поръч-

ка е „СМР за изграждане на ПСОВ в с. Габрене и с. 
Михнево, община Петрич” . Обществената поръчка 
се възлага за изпълнение на проект „Изграждане на 
ПСОВ в с. Михнево и с. Габрене, общ. Петрич”, финан-
сиран по мярка 321 „Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони” от Програмата 
за развитието на селските райони за периода 2007 

- 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. В резултат 
на поръчката ще бъде избран изпълнител на СМР 
за реализиране на проект „Изграждане на ПСОВ в с. 
Михнево и с. Габрене, общ. Петрич”. Основната цел 
на проекта е да осигури пречистване на битовите 
отпадни води от с. Габрене и с. Михнево, с което 
значително ще се подобрят жизнената и околната 
среда.

Възложител: Община Перник
Описание: Възстановяване на общински сгради 

на територията на община Перник по три обособени 
позиции: Об. позиция 1: „Възстановяване сградата на 
училището в с. Мещица – за укрепването на сграда-
та има разработен инвестиционен проект. Ще се 
изпълняват фундаменти, рандбалки, колони и греди, 
нова тухлена зидария и стоманобетонова плоча, под-
мяна на покривната конструкция, довършителни въ-
трешни работи. Об. позиция 2: Укрепване сградата 

на ДКЦ „Втора поликлиника”, гр. Перник  –  за укреп-
ването на сградата има разработен инвестиционен 
проект. Ще се изпълняват общо укрепване на кон-
струкцията и локално възстановяване на напуканите 
зидове, нов дървен покрив, довършителни вътрешни 
работи.  Об. позиция 3: Възстановяване сградата на 
на ДКЦ „Трета поликлиника”, гр. Перник – възстанови-
телните дейности на сградата включват покривни, 
фасадни, вътрешни строително-ремонтни работи и 
мълниезащита.

Възложител: Община Димитровград
Описание: Разширение на гробищни паркове в об-

щина Димитровград със следните позиции: Обособена 
позиция №1 „Разширение на нов гробищен парк”, земли-

ще с. Добрич, местност Попката, община Димитров-
град”, и Обособена позиция №2 „Разширение на нов гро-
бищен парк”, землище с. Горски извор, имот № 045001, 
местност Кайряка, Етап 1, община Димитровград.

Наименование: СМР за изграждане на ПСОВ в с. Габрене и с. Михнево, 
община Петрич”

Наименование: Възстановяване на общински сгради на територията на 
община Перник по три обособени позиции: 1. Възстановяване сградата на учили-
щето в с. Мещица; 2. Укрепване сградата на ДКЦ „Втора поликлиника”, гр. Перник; 
3. Възстановяване на сградата на ДКЦ „Трета поликлиника”, гр. Перник

Наименование: „Разширение на гробищни паркове в община Димитровград: 
Обособена позиция №1 „Разширение на нов гробищен парк”, землище с. Добрич, 
местност Попката, община Димитровград” и Обособена позиция №2 „Разшире-
ние на нов гробищен парк”, землище с. Горски извор, имот № 045001, местност 
Кайряка, Етап 1, община Димитровград”.

Oсн. предмет: 45232420 - Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на станции за пречиства-
не на отпадни води 
Прогнозна стойност: 2 557 445,95 лева
Общо количество или обем: Предвижда се изграж-
дане на ПСОВ в с. Михнево и с. Габрене, общ. Петрич. 
ПСОВ в с. Михнево е със следните оразмерителни 
параметри: еквивалентният брой жители  – 1500 ЕЖ; 
отводнителна норма – 135 л/жит/ден; Отпадни водни 
количества: Q ср.д.=202.5 м3/ден=8.44 м3/ч=2.34 л/сек; 
Q мах. ч= 25.91 м3/ч=7.20л/сек; 2Q мах. ч =51.82м3/ч 
=14.40л/сек; Технологичната схема включва механично 
и биологично пречистване и дезинфекция на отпадна-
та вода, както и аеробна стабилизация на утайките. 
ПСОВ с. Михнево се състои от следните съоръжения, 
съгласно технологичната схема на пречистване: Пре-
ливник; Входна помпена шахта; Комбинирано съоръже-
ние за механично пречистване; Биоблок; Биобасейн; 
Шахта за РАУ и ИАУ; Обеззаразителна инсталация; 
Резервоар за пречистена вода; Силоз за утайки; Склад. 
На територията на площадката е предвиден площад-
ков път. Достъпът до всички съоръжения е подсигу-
рен от тротоарни връзки между тях. ПСОВ се ограж-
да с ограда с височина 2,50 м и входна врата. ПСОВ 
се ще се захрани от два вида ел. захранване: външно 
ел. захранване - основно и резервно ел. захранване от 
дизелгенератор 10кW, 380V. За функционирането на 
ПСОВ се предвижда изпълнение на: 1. Кабелни линии на 
площадката; 2. Pайонно осветление; 3. Осветителна 
инсталация; 4. Двигателна инсталация; 5. Електриче-
ско табло МСС; 6. Заземителна инсталация 7. Бетонов 
комплексен трафопост БКТП20/0.4кV. Отвеждането 
на отпадните води от довеждащия колектор по пътя 
на водата е предвидено да се изпълни от PVC тръби 
ф200мм-85м’. ПСОВ в с. Габрене е със следните ораз-
мерителни параметри: еквивалентният брой жители 
– 1000 ЕЖ; отводнителна норма – 135 л/жит./ден; От-
падни водни количества: Qср.д.=135.00м3/ден=5.63м3/ч 
=1.56 л/сек; Qмах. ч.=18.36м3/ч=5.10л/сек; 2Qмах. ч. 
=36.72м3/ч=10.20л/сек; Технологичната схема включва 
механично и биологично пречистване и дезинфекция 
на отпадната вода, както и аеробна стабилизация на 
утайките. ПСОВ с. Габрене се състои от следните 
съоръжения съгласно технологичната схема на пре-

чистване: Входна шахта; Комбинирано съоръжение за 
механично пречистване; Биоблок; Биобасейн; Шахта за 
РАУ и ИАУ; Обеззаразителна инсталация; Резервоар за 
пречистена вода; Шахта за вътрешни води; Силоз за 
утайки; Склад. На територията на площадката е пред-
виден площадков път за обслужването на всички съо-
ръжения. Достъпът до всички съоръжения е подсигурен 
от тротоарни връзки между тях. ПСОВ се огражда с 
трайна ограда с височина 2,50 м и входна врата. ПСОВ 
се ще се захрани от два вида ел. захранване: външно 
ел. захранване - основно и резервно ел. захранване от 
дизелгенератор 50кVА. Съгласно утвърден ПУП-ПП за 
външно ел. захранване до имот №000486, местност 
Oсено, в землището на с. Габрене ПСОВ ще се захрани 
от същ. ел.  провод СH20кV „Габрене”. На площадката 
ще се монтира готов бетонов комплексен трансфор-
маторен пост (БКТП), включващ РУ-20кV, трансформа-
тор с мощност 63кVА, покриващ работната мощност 
на станцията и имащ възможност за захранване на 
нови консуматори в бъдеще. Секцията за ниско напре-
жение включва изводи за главното табло МСС и район-
ното осветление на площадката. За функционирането 
на ПСОВ се предвижда изпълнение на: 1. Кабелни линии 
на площадката; 2. Pайонно осветление; 4. Двигателна 
инсталация; 5. Електрическо табло МСС; 6. Заземи-
телна инсталация; 7. Бетонов комплексен трафопост 
БКТП20/0.4 кV. Отвеждането на отпадните води от 
довеждащия колектор по пътя на водата е предвидено 
да се изпълни от PVC тръби ф200мм-95м’.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 

01.10.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 08.10.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: залата, находяща се на ет. 
4 в сградата на община Петрич
Дата: 09.10.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Петя Кънчева; инж. Галина Терзиева
Факс: 0745 62090
Адрес: ул. „Цар Борис III" №24
Адрес на възложителя: www.petrich.bg
Телефон: 0745 69131; 0745 69128 
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg  

Oсн. предмет: 45214210 - Строителни и монтажни ра-
боти по общо изграждане на основни училища 
Прогнозна стойност: 1 026 233 лева
Общо количество или обем: Обществената поръчка 
обхваща ремонтно-възстановителни и укрепителни 
работи след земетресението на 22.05.2012 г. на об-
щински сгради на територията на община Перник. 
Предвиденият максимален финансов ресурс за всяка 
от обособените позиции е, както следва: Об. позиция 1: 
Възстановяване сградата на училището в с. Мещица – 
328 179 лв. без ДДС. Об. позиция 2: Укрепване сградата 
на ДКЦ „Втора поликлиника”, гр. Перник – 407 616 лв. 
без ДДС. Об. позиция 3: Възстановяване на сградата 
на ДКЦ „Трета поликлиника”, гр. Перник – 290 438 лв. 

без ДДС.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на документация за участие: 

23.09.2014 г.  Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 30.09.2014 г.  Час: 16:30
Отваряне на офертите: Заседателна зала на община 
Перник - ет. 1
Дата: 01.10.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Венелин Богев
Факс: 076 603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски" №1А
Адрес на възложителя: www.pernik.bg   
Телефон: 076 684272

Oсн. предмет: 45236300 - Строителни работи на те-
рени на гробища 
Прогнозна стойност: 377 402,4 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 10
Срок за получаване на документация за участие: 

19.09.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 26.09.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община Димитровград – 

град Димитровград, бул. „Г. С. Раковски" №15, Заседа-
телна зала - 2-ри етаж.
Дата: 29.09.2014 г.  Час: 10:30
За контакти: Клавдия Тончева - началник на отдел 
ИДОСВ
Факс: 0391 66996
Адрес: бул. „Г. С. Раковски" №15
Адрес на възложителя: http://www.dimitrovgrad.bg 
Телефон: 0391 68266
E-mail: id@dimitrovgrad.bg  

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!
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Страната ще развива търговски полети 
на 60 мили над Земята

Страницата 
подготви 
Емил Христов

По време на изложение 
във Фарнбъро Великобри-
тания представи плано-
вете си за изграждане 
на летище за търговски 
полети в Космоса. 

Правителството и ръ-
ководители от сектора 
разкриха подробности за 
по-рано обявените си на-
мерения. Портът би тряб-
вало да започне извежда-
нето на пътници извън 
атмосферата до 2018 г. 
Освен екстремно настро-
ени туристи летището 

ще може да обслужва и 
изстрелването на малки 
сателити или научни апа-
рати. Британската кос-
мическа агенция е набе-
лязала осем потенциални 
локации за изграждане на 
съоръжението, а до края 
на годината тя трябва 
да се спре на една от тях.

Страната се опитва 
да поеме водеща роля в 
трансформацията на кос-
мическия сектор на кон-
тинента от научно към 
търговско ориентиран. 
Анализатори смятат, че 
само на Острова това 
може да представлява 
индустрия за 40 млрд. до-

лара през 2030 г. Отваря-
нето на науката към биз-
неса ще намали и натиска 
върху бюджета, тъй като 
тези технологии са из-
ключително скъпи. 

Няколко от последните 
английски правителства 
драстично съкратиха 
средствата за космиче-
ски изследвания или се 
ориентираха към робо-
тизираните технологии и 
безпилотни проучвания на 
Луната и Марс.

„Ние се намираме пред 
повратна точка в сек-
тора и тръгваме в про-
тивоположна на Европа 
посока”, подчерта Анди 

Грийн, съпредседател на 
Съвета на космическите 
лидери в Обединеното 
кралство. Преди това да 
се случи, трябва да се 
промени правната рамка 
в сектора, за да не се въз-
препятстват дейността 
на компаниите и привли-
чането на инвестиции.

Швеция и Швейцария 
също са заявили амби-

циите си за развитие в 
тази посока, но техни-
те опити за привличане 
на частен капитал все 
още не са така агресив-
ни. Може да се каже, че 
Великобритания следва 
стъпките на САЩ, къде-
то пътуванията отвъд 
атмосферата набират 
инерция. Основен двига-
тел зад Океана е Space 

Exploration Technologies на 
създателя на Tesla Motors 
Елън Мъск. След края на 
програмата за совалки 
на NASA SpaceX започна 
да осъществява карго 
полети за САЩ към Меж-
дународната космическа 
станция, а отскоро про-
учва възможността и за 
извеждане на американски 
астронавти.

Марсоходът, който NASA ще използ-
ва в следващата си мисия до Марс, ще 
опита да произведе кислород. Апаратът, 
наречен Mars 2020, ще кацне по план през 
2021 г., за да събере проби и да търси до-
казателства за съществувал живот на 
планетата. Той ще е оборудван със седем 
специализирани инструмента, целящи да 
отъпкат пътя за първия човешки крак 
на Марс. Част от тях е и устройство, 
което ще може да превръща въглеродния 
диоксид, преобладаващ в местната ат-
мосфера, в кислород. Ако е успешна, тех-
нологията ще може да се използва при 
заселване или за осигуряване на гориво 
за завръщане на космически кораби, кое-
то на този етап е твърде тежко и скъпо.

В инструментариума, тежащ 40 кг, 
има две камери  и експериментална ме-
теорологична станция, геоложки радар, 
две устройства за анализиране на хими-
ческия състав и структурата на почва-
та и скалите.

Бъгито ще тежи около един тон, а це-
ната му е 1,9 млрд. долара. То е е проек-
тирано на базата на марсохода Curiosity, 
приземил се на Червената планета през 
август 2012 г.

Предишният апарат пренасяше 75 кг 
инструменти, но сега част от простран-
ството ще бъде освободено за повече 
скални проби. Те ще бъдат събирани от 
цилиндрична сонда, пробиваща повърх-
ността.

Специалисти успяха да създадат мебели, които се 
самосглобяват и се разместват сами из стаята. Иде-
ята им е чрез специален софтуер „роботът мебел“ да 
определя необходимостта от това от стол да се пре-
върне в диван при прибирането на собственика. Също 
така „умната мебел“ може да се отдръпне от пътя на 
човек, докато той се движи в стаята. 

Лабораторията EPFL развива самоконфигуриращи се 
роботи, наричани още Roombots. Те могат да се сливат 
с материали и мебели, за да ги правят адаптивни за 
дома и офиса. „Това е научна фикция в лабораторията 
за създаване на интелигентни мебели, които могат да 
бъдат по-гъвкави и по-функционални”, обяснява дирек-
торът Оук Иджшпеерт. „Ние залагаме движещите се 
Roombots, които се съчетават, да създадат разнообра-
зие от елементи – става дума включително и за маси и 
столове. Целта е да създадем такива, които могат да 
бъдат използвани по различни начини”, казва директорът 
на EPFL.

Южнокорейската ком-
пания Samsung Electronics 
показа ново преносимо умно 
устройство, което наподо-
бява огърлица. Новото изо-
бретение е наречено Gear 
Circle. То включва слушалки и микрофон и позволява на 
клиента да слуша музика и да провежда телефонни раз-
говори. Когато не е използвано, устройството може да 
бъде носено на врата като огърлица. 

И към момента на пазара има много слушалки, които 
се свързват безжично с мобилните устройства посред-
ством технологията Bluetooth – като например слушал-
ките Beats, но никое от тях не дава сигнали, когато се 
получат телефонно обаждане или текстово съобщение. 
От Samsung обявиха, че Gear Circle ще бъде пуснато на 
пазарите по света през октомври. 

Raindrop  е миниатюрен имплант с големината на 
глава на карфичка, който се поставя в роговицата и леко 
увеличава извивката й. Това помага на окото отново да 
фокусира добре и коригира зрението.

Благодарение на Raindrop зрението ще може да се ко-
ригира. Методът е разработен в САЩ и вече се прилага 
във Великобритания. Операцията е по-бърза от лазер-
ната хирургия и по-ефикасна. Имплантът се състои от 
хидрогел, който е 80% и е по-съвместим с окото от други.

Холандската компания Philips разработи плоска 
10,5-ватова LED крушка, която няма да изгаря в про-
дължение на 23 години. Изобретението ще бъде пусна-
то на пазара в края на лятото най-напред в САЩ и ще 
струва 10 долара. Търговската марка на новия продукт 
е Slimstyle bulb.

За разлика от сегашните eнергоспестяващи крушки 
тя няма да има забавено загряване, докато достигне 
целия си капацитет, а ще се пали мигновено. Холанд-
ският производител залага на светодиоди в лампата 
рекордьор. Тя ще има живот от 22,8 години, ако бъде 
използвана в продължение на 2,7 часа всеки ден. Ней-
ната трайност в часове възлиза на 20 000. На външен 
вид иновационната крушка прилича на традиционните. 
Тя е със същите размери, но нейната стъклена част е 
по-сплескана. Philips гарантира, че по време на функ-
ционирането си осветителният източник ще спести 
значителна сума от сметката за ток в сравнение със 
сегашните крушки.

Американската компа-
ния Velux представи своя 
най-нов проект за прозо-
рец Fresh Air, който рабо-
ти със слънчева енергия и 
осигурява приток на свеж 
въздух в стаята по жела-
ние на собственика. Той 
се контролира с дистан-
ционно управление, чрез 
което може да се отваря 
и затваря, когато ползва-
телят желае. Контролно-
то устройство също из-
ползва слънчева енергия и 
се захранва от специално 
вграден панел. 

Като допълнение Fresh 
Air разполага с вграден 
сензор за дъжд, който га-
рантира, че стаята, в коя-
то е разположен, няма да 
се наводни, при положение 
че прозорецът е оставен 
отворен. При попадането 

на първата капка дъжд 
върху него сензорът реа-
гира и той автоматично 
се затваря. Освен това, 
за да се осигури макси-
малната безопасност на 
живущите, вътрешната 
страна на прозореца е 
изградена от ламинирано 
стъкло, което при счупва-
не няма да се разпадне на 
големи парчета, а само 

ще се напука.
Иновацията позволя-

ва да бъде вградена по 
няколко начина в зависи-
мост от желанието на 
клиента. На нея може да 
се монтират щори, които 
са специално изработени 
от компанията. Гаран-
ционният срок на уреда 
е 10 години. Цената му е 
близо 1500 долара.
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Голяма опасност за-
плашва историческия ис-
танбулски пазар Капалъ 
чарши. По стените на 
известния покрит пазар 
се забелязват пропук-
вания. Покривът също е 
застрашен от натиска 
на резервоарите за вода, 
на сателитните чинии и 
климатиците, съобщава 
Турската информационна 
агенция „Доган”. 

„Най-големият и най-
стар търговски център в 
света – Капалъ чарши, кой-
то има 553-годишна исто-
рия, бие тревога”, посочва 

агенцията и предупрежда-
ва за рисковете от рухва-
не на покрива, ако не бъдат 
предприети мерки.

Покривът на древния 
пазар е осеян със сате-
литни чинии и климатици, 
но истинската опасност 
произхожда от тежките 
цистерни, побиращи то-
нове вода, коментират 
още от „Доган”. Появили-
те се преди две години 
пропуквания по тавана на 
сградата са се увеличи-
ли под въздействието на 
интензивните дъждове в 
последно време, като на 
някои места превишават 
10 сантиметра.

Лошото състояние на 
закрития пазар излезе на-

яве през 2012 г., по време 
на снимките на последния 
филм от поредицата за 
Джеймс Бонд „Скайфол”. То-
гава беше взето решение 
за реставрация, но заради 
тромавата бюрокрация 
разрешителните за въз-
становяването на истори-
ческата сграда се бавят.

Строежът на пазара 
започва през 1461 г. при 
управлението на завоева-
теля на Константинопол 
султан Мехмед Втори. В 
Капалъ чарши се помеща-
ват 3600 магазинчета, 
има 45 хил. кв. м застроена 
и 110,9 хил. кв. м разгърна-
та площ. Всеки ден той е 
посещаван от между 300 
хил. и 500 хил. души.

Главният административен съд 
на Турция одобри решението за пре-
махване на 3 високи жилищни сгради 
в Истанбул, които според местните 
жители развалят гледката към исто-
рическата част на града.

Зданията се издигат близо до мор-
ския бряг в квартал „Зейтинбурну”, но 
се извисяват над контура на стария 
град, погледнат от Босфора. Сградите 
са на 37, 32 и 27 етажа. Недоволство-
то срещу тях е започнало да се надига 
още през 2011 г., когато недостроени-
те им силуети започват да се виждат 
между високите 76 м минарета на джа-
мията „Сюлейман” от XVI в.

Критики е отправил и премиерът 

Реджеп Тайип Ердоган. Според него соб-
ственикът на проекта Месут Топрак е 
трябвало да се съобрази с обществе-
ното мнение и да намали височината 
на сградите. В същото време Ердоган 
агитира за повече „хоризонтални сгра-
ди”. В мегаполиса и на много места в 
страната негови последователи и близ-
ки до управляващата партия участват 
в мащабни инфраструктурни проекти, 
включително за множество високи 
сгради.

Според турските медии незакон-
ното строителство и неподходящото 
отношение към градската среда вече е 
съсипало непоправимо силуета на най-
големия град на Турция.

С какво един паркинг 
може да привлече внима-
нието – с броя на места-
та си, с удобните входове 
и изходи, с необичайните 
означения на местата за 
автомобили? Възможно е 
един от най-интересните 
му елементи да се окаже 
фасадата. Точно такъв 
е случаят с паркинга на 

болницата „Сидни енд 
Луис Ескенази” в Индиана-
полис, САЩ, която приема 
първите си пациенти от 
края на 2013 г. 

Паркингът е по про-
ект на архитектите от 
студио Urbana. Те са за-
ложили на нетрадиционно 
решение, така че фасада-
та на паркинга да изглеж-

да различна, погледната 
от всякакви посоки и в 
зависимост от скорост-
та, с която се движите. 
Ефектът се дължи на 
монтираните пречупе-
ни плоскости с различен 
размер и цвят, разполо-
жени асиметрично по фа-
садата. Броят им е общо 
7000. 

В китайският град 
Доумън ще бъде изграден 
люспест небостъргач. 
Проектът на високата 93 
м сграда е на британска-
та архитектурна фирма 
RMJM. Идеята на покри-
тието, наподобяващо риб-
ните люспи, е да отразява 

движението на водата и 
речните организми, тъй 
като кулата ще се изди-
га при пресечната точка 
на две реки. От фирмата 
проектант изразяват же-
ланието си сградата да 
се превърне в символ на 
просперитета и бързата 

Кулите на бъдещето 
могат да бъдат живи. Това 
смятат архитектите от 
базираната в Мексико 
компания CTC. Според тях 
не е задължително всички 
небостъргачи непременно 
да са с една и съща форма 
и да са обвити в стъкло.

Студиото представя 
своя концепция за сграда, 
която ще бъде едновре-
менно и оризова ферма. 
Тя ще бъде построена в 
Хонконг. Оризовите те-
раси ще бъдат на върха 

на две кули, разделени по 
средата. Идеята на про-
ектантите е да покажат 
двойствената същност 
на града, част от който 
пази непроменена древна-
та си история и култура, а 
друга живее в динамичния 
съвременен ритъм.

Небостъргачът ще 

има слънчеви панели на 
покрива и вградена сис-
тема за дъждовно напоя-
ване, което ще дава въз-
можност на оризовите 
култури да се развиват. 
Останалите части от 
зданието ще бъдат заети 
от жилищни и търговски 
площи.

Енергийната компания 
„Шнайдер Електрик” ще 
създаде първия си център 
за високотехнологични 
научни постижения в Бар-
селона. Той ще се фоку-
сира върху интелигентни 
решения за градовете. 
В него ще бъде събрано 
цялото ноу-хау на компа-
нията за изграждане на 
интелигентни градове, 
основаващо се на опита, 
резултатите и успешни-
те смарт сити решения, 
въведени в световен ма-
щаб. Високотехнологич-
ният обект ще предлага 

възможности за населени-
те места, които ще имат 
икономическо и социално 
въздействие с конкретни 
ползи за гражданите. Той 
ще има за цел да води гра-
довете към по-ефектив-
но управление и повече 
устойчивост чрез разви-
тието и прилагането на 
нови бизнес модели.

Очаква се средището 
за върхови научни пости-
жения да бъде напълно 
оперативно до средата 
на 2016 г. и в него да ра-
ботят 40 изследователи. 
То ще бъде изградено в 

едно общо пространство 
с изследователския цен-
тър на фирма Cisco. По 
този начин допълнително 
ще се насърчи обменът 
на ноу-хоу между двете 
компании, които първи от-
криват изследователски 
центрове на територия-
та на кампуса Smart City, 
проектиран от общинския 
съвет на Барселона.

В допълнение „Шнай-
дер Електрик” ще си съ-
трудничи с университети 
като IESE Business School, 
за да привлича млади та-
ланти в новия център.

Великобритания строи първата из-
куствена лагуна за приливи, която ще 
захранва с електричество над 150 хил. 
домакинства. По план иновативното 
съоръжение трябва да бъде изградено 
на залива Суонзи.

Приливите са една от възмож-
ностите за добив на енергия от въз-
обновяеми източници. Според анализи 
на различни специалисти 20% от елек-
тричеството, потребявано във Вели-
кобритания, биха могли да се добиват 
именно от приливни централи.

Заливът Суонзи има високо ниво 
на приливи, достигащо 10,5 м. Това го 
прави идеално място за изграждане на 
електрическа централа. Проектът на 
групата, която стои зад идеята, пред-
вижда издигането на стена с дължина 
9,5 км, която ще създаде изкуствена 
лагуна.

В стената ще се помещават до 26 
турбини, които водата ще задвижва, 
преминавайки в две посоки – при при-
лив и при отлив.

Според първоначалните изчисления 
лагуната ще има производствен ка-
пацитет от 320 мегавата. Съоръже-
нието би могло да осигури 120 години 
на надеждно и предвидимо генериране 
на електричество. В допълнение към 
производството на електричество 
нетрадиционната централа ще бъде 
средище и на изкуството, образова-
нието, както и място за развлечения 
и дейности за опазване на природата.

Концепцията е одобрена, за да 
бъде разгледана като инфраструк-
турен проект с национално значение. 
Решенията за планирането и морски-
те лицензи се очакват в началото на 
2015 г.

трансформация на града.
Извитата форма на 

зданието и наподобява-
щият на люспи ефект по 
фасадата ще бъдат по-
стигнати с 1400 огънати 
алуминиеви панели. Заедно 
с това „люспите” ще са и 
приспособления, които ще 
осигуряват сянка на оби-
тателите на кулата.

Приземните етажи на 
високата сграда ще се 
ползват за жилища и тър-
говски площи. На средни-
те нива ще се намират 
развлекателни центрове, 
а на върха й ще е разполо-
жена площадка за наблю-
дение, която ще предлага 
360-градусова гледка към 
града. 

Има риск покривът да рухне, ако не се предприемат спешни мерки



34 СТРОИТЕЛ КУЛТУРА петък, 5 септември 2014

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Най-голямата международна мрежа за съвременни изпълнителски 
изкуства идва в България

Събитието ще отбележи своята десета годишнина

Над 500 световни лидери в 
област та на изпълнителските 
изкуства от повече от 50 дър-
жави ще пристигнат в България 
за Международната среща за съ-
временни изкуства „IETM София”. 
Събитието, което ще се проведе 
между 16 и 19 октомври, ще събере 
международни културни операто-
ри, мениджъри, програматори на 
фестивали, артистични директо-
ри, селекционери и артисти и ще 
включва дневна дискусионна и об-
разователна програма и вечерна 
артистична програма, съставена 
от АСТ фестивал за свободен те-
атър 2014 (16 представления на 
независимата българска сцена) и 
8 представления на държавни и об-
щински театри.

IETM e най-голямата междуна-

родна мрежа за изпълнителски из-
куства в света с център в Брюксел 
и повече от 500 членуващи органи-
зации от над 50 страни. Основна 
нейна цел е да стимулира разви-
тието, качеството и контекста 
на съвременните изпълнителски 
изкуства (съвременен театър, 
танц, цирково изкуство, музика и 

др.) в глобален мащаб, да инициира 
съвместната работа и динамичен 
обмен на опит и информация между 
организации от цял свят.

Очакваните участници – пред-
ставители на изключително раз-
нообразни културни организации, 
правят събитието една от най-ма-
щабните и значими международни 
културни професионални срещи, 
които са се провеждали у нас.

Основна тема ще бъде Space 
for Change („Пространство за про-
мяна”). Актуална в съвременната 
глобална и локална ситуация, тя 
ще провокира дискусии за ролята 
на изкуството и културните про-
фесионалисти в изграждането на 
по-хуманно бъдеще, както и тяхно-
то място в комплексната социална 
екосистема.

Страницата
подготви
Мартин Динчев

Нощта на музеите и 
галериите в Пловдив ще 
отбележи своята десета 
годишнина с двойно по-
голяма програма, която 
включва над 120 събития 
на повече от 90 места и 
участието на близо 500 
артисти от цял свят. В 
рамките на двата фести-
вални дни – 12 и 13 септем-
ври, гостите на събитие-
то ще вземат участие в 
интензивна програма от 
изложби, концерти, акции, 
спектакли и представя-
ния, подготвени специално 
за събитието от общин-
ски, държавни и частни 
музеи и галерии, театри, 
университети, читалища, 
книжарници, клубове, ба-

рове, ателиета, работил-
ници, алтернативни прос-
транства за изкуство и 
независими куратори, кои-
то ще представят своите 
проекти в градска среда. 

Традиционно програма-
та е организирана в някол-

ко основни теми: „Музеи и 
галерии”, „Култура и клуб”, 
„Град и публично простран-
ство” и „Детска програ-
ма”. По повод 10-годишни-
ната организаторите ще 
представят и специална 
юбилейна програма, свър-

зана с характерните кул-
турни локации, включени в 
„Алтернативна карта на 
Пловдив”.

Основен акцент в про-
грамата ще бъде проек-
тът „Помогни на очите си 
да виждат“ на Регионалния 
исторически музей в Плов-
див и Центъра за рехабили-
тация на слепи хора. Ини-
циативата цели да даде 
достъп на хора с увредено 
зрение до четирите екс-
позиции на музея и до от-
делните експонати. Във 
всеки един от обектите 
ще бъде разположен кът за 
работа с деца и възрастни 
с увредено зрение и ще бъ-
дат изработени тактилни 
карти и анотации на брай-
ловата азбука на опреде-
лени музейни експонати, 
характерни за тематика-
та на всяка експозиция. 

Регионалният исторически музей в Пловдив ще приюти 

проекта „Помогни на очите си да виждат”.

Защо някои хора 
дори не допускат про-
блемите да се появят 
и ако все пак това се 
случи, се справят с 
лекота с тях? Какво 
стои зад побежда-
ващите слогани или 
зад грубите полити-
чески грешки, които 
съсипват кариерата 
на някои политици? 
Защо някои реклами 
веднага ни пленяват, 
а други предизвикват 
единствено досада?

Подсъзнанието 
определя  в  голяма 
степен нашия живот 

– това, което (не) харесваме, изборът, който (не) 
правим, решенията, които (не) взимаме. Колко чес-
то се замисляме обаче дали подбираме правилно и 
най-вече ефективно думите, с които боравим? Д-р 
Франк Лунц повдига завесата, за да видим как се 
създава истински ефективен език, и споделя без-
ценните си прозрения как да намерим и използваме 
точните думи, за да получим онова, което искаме.

Той разглежда в единство науката за думите, 
които работят, и изкуството да ги използваме пъл-
ноценно. Лунц изследва стратегическата и такти-
ческата употреба на езика в политиката, бизнеса 
и всекидневието, за да ни покаже как можем да по-
стигнем по-добри резултати, като елиминираме 
разстоянието между онова, което възнамеряваме 
да съобщим, и онова, което слушателите ни ре-
ално възприемат. Основната задача на „Думите, 
които работят“ (с подзаглавие „Важно е не какво 
казваш, а какво чуват хората“) е да ни отведе от-
въд собственото ни разбиране, за да видим света 
през очите на нашия слушател, защото неговите 
възприятия са решаващи за това, какво отноше-
ние ще има той към казаното от нас. „Може да 
имаш най-доброто послание в света, но човекът 
отсреща винаги ще го възприема през призмата 
на собствените си емоции, нагласи, предубеждения 
и предварителни представи. Не е достатъчно да 
бъдеш точен, разумен или дори блестящ. Ключът 
към успешната комуникация е да направиш въоб-
ражаем скок и „да се напъхаш в обувките“ на твоя 
слушател, за да разбереш какво мисли и чувства 
той в най-дълбоките кътчета на своя ум и сър-
це. Начинът, по който той възприема онова, което 
казваш, е по-реален – поне в практическия смисъл, 
отколкото начинът, по който ти възприемаш себе 
си“, допълва авторът.

Франк Лунц е известен архитект на езика и 
гуру по въпросите на общественото мнение. Фир-
мата му е работила за повече от 20 от топ 100 
компаниите на сп. „Форчън“. Отговарял е два пъти 
за подготовката на лидерите на Републиканската 
партия в Конгреса за техните дебати по телеви-
зията в САЩ.

Филип Сиймур Хофман – един от 
най-големите съвременни актьори, 
който си отиде от този свят в на-
чалото на годината, се завръща на 
голям екран, за да каже „сбогом” с 
брилянтното си превъплъщение в 
шпионския трилър „Най-търсени-
ят човек”. В последния си завършен 
филм носителят на „Оскар” влиза в 
ролята на комбинативен шеф на ан-
титерористична групировка.

Действието в лентата, която 
е адаптация на едноименния бест-
селър на майстора на шпионския 
роман Джон льо Каре, се развива в 
Хамбург. Загадъчен, измъчван почти 
до смърт мъж, наполовина чеченец, 
наполовина руснак, се появява сред 
ислямската общност на града с 
отчаян призив за помощ да си върне 
незаконно спечеленото от баща му 
състояние. Всичко около този мла-
деж е обвито в мистерия: жертва ли 
е, или е крадец, или пък най-страш-
ното – екстремист, който е решен 
да сее смърт? В тази паяжина от 

интриги са въвлечени британски 
банкер и млада адвокатка, решени 
да защитят беззащитния. През 
цялото време те са наблюдавани 
от умния и безкомпромисен шеф на 
германски шпионски екип (Филип 
Сиймур Хофман), който се стреми 
да сглоби парчетата на пъзела.

Режисьорът на филма – Антон 
Корбин (известен най-вече с ра-
ботата си с U2 и Depeche Mode), 
споделя подробности за съвмест-
ната си работа с Хофман: „За мен 
беше очевидно, че именно той е 
човекът, който може да вдъхне 
живот на героя на Джон льо Каре. 
Винаги съм си представял този 
персонаж със силна физика и висок 
интелект, с безспорни лидерски 
умения. Когато с Филип гледахме 
филма още на първоначален етап, 
не можех да повярвам, че до мен 
седи същият човек, когото виждах 
на екрана.”

Сред екранните партньори на 
покойния актьор са Рейчъл Мака-

дамс, Робин Райт, Даниел Брюл, Уи-
лям Дефо и Нина Хос. Всички те си 
спомнят за невероятното присъст-
вие на Хофман на снимачната пло-
щадка. „Когато влиза в образ, той 
придобива специфична сила, някаква 
аура. Тя е много концентрирана, мно-
го мощна”, коментира Даниел Брюл.

След като преиздадоха първите 8 албума на Iron 
Maiden на картинни винили, от 13 октомври Parlophone 
Records ще пуснат легендарните записи и на 180-гра-
мови черни плочи. Заедно с излизането на албумите ще 
бъде налично и много ограничено еднократно издание на 
синглите от всеки запис на 7-инчови черни винили. 

Звукът ще бъде пренесен от оригиналните студийни 
аналогови носители и записите ще бъдат пакетирани в 
обложка, идентична с тази на изданията от 80-те го-
дини. Като бонус първата група от преиздадени винили 
– Iron Maiden, Killers, The Number Of The Beast, ще бъде 
налична и в колекционерска кутия. Тя ще бъде стриктно 
лимитирно издание и в нея ще могат да се съхраняват 
всички 8 албума.

Това е последната част от цикъла на преиздаване 
на албуми от каталога на Iron Maiden и съвпада с края 
на турнето Maiden England World Tour, което започна в 
Северна Америка през 2012 г. и завърши миналия месец 
на Sonisphere Festival в Knebworth Park.
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Невероятно красиви 
фиорди в съжителство с 
прекрасни планини и веков-
ни гори. Северна красота, 
обгръщаща всичко с крис-
талночист въздух и ярки 
цветове. Това е всеобщото 
усещане на хилядите ту-
ристи, които идват да се 
насладят на норвежкия град 
Берген, разположен на брега 
на Норвежко море. Той е сгу-
шен в полите на група пла-
нини, познати сред местни-
те като Седемте планини, 
и оттам идва и едно от 
другите му наименования – 
Градът на Седемте планини. 
Известен е още и като Град 
на дъжда, тъй като по-го-
лямата част от годината 
там е дъждовно.

Берген е любима дести-
нация за скиорите и риба-
рите, но това далеч не оз-
начава, че е място само за 
издръжливи хора. Напротив, 
градът е обвит в красиви 
предания и нежна музика. 
Мелодии се чуват отвсякъде 
и това не бива да ни учудва, 
защото Берген е родното 
място на гениалния компо-
зитор Едвард Григ. Малко на 
юг се намира лятната вила 
от ХIХ в., принадлежаща на 
музиканта, роден в Берген 
и погребан край Тролдхауген 
със съпругата си.

Тролдхауген всъщност 
е Хълмът на троловете, 
който се намира на 8 км от 
Берген. На хълма може да 
се види музеят, известен 
като Дом на троловете. 
Норвежците имат особено 
отношение към тези свръх-
естествени същества от 
митологията, обикновено 
враждебно настроени към 
хората. Те едновременно ги 
обичат, страхуват се от 
тях, уважават ги и считат 
за свой дълг да ги омилос-
тивяват. Разхождайки се 
по улиците и парковете в 
Берген, по никакъв начин не 
можете да избегнете ста-
туетките на тези митични 
създания. Според местните 
предания те носят щастие 
и просперитет на дома.

Просперитетът и щас-
тието в Берген вървят ръка 
за ръка вече близо едно хиля-
долетие. Това е най-стари-
ят норвежки град. Основан 
е през 1070 г. от крал Олаф 
Тихи. Берген има вътрешно 
пристанище, което се явя-
ва не само най-голямото 
в страната, но и едно от 
най-големите в Европа, об-
работващо над 50% от то-
варите в Норвегия.

През своята вековна ис-
тория градът е бил столица 
до XIII в. и център на бойни-
те действия през XVI в., по 
време на войната с Швеция, 
както и през Втората све-
товна война. През XV и XVI в. 
Берген е най-големият град 
в Северна Европа, както и в 
Норвегия. Той остава най-

големият норвежки град до 
развитието на Осло през 
1850 г.

Може би най-важното 
събитие в историята на 
града, предопределящо по-
нататъшния ход на негово-
то развитие, е влизането на 
Берген в търговски съюз с 
градовете от Прибалтика 
и Северна Европа, наречен 
„Ханза”. Това става през 
ХIII в. В града се установя-
ват голяма група германски 
търговци. Берген се превръ-
ща в един от най-сериозни-
те търговски центрове в 
Европа, сред които са още 
Лондон, Брюж и Новгород. 
Основният ресурс на гра-
да по това време е рибата 
треска, чийто улов започва 
от 1100 г. Германските хан-
зайски търговци са живеели 
в отделна част от града, 
където се е говорел дол-
носаксонски език, и са при-
тежавали специални права 
за стокообмен с рибарите 
от Берген. В наши дни ав-
тентичната атмосфера на 
германския квартал е запа-
зена в 

пристанищната зона  

на Бриген, 

обявена за част от све-
товното природно и култур-
но наследство на ЮНЕСКО. 
През 1536 г. кралят принуж-
дава германските търговци 
да вземат норвежко граж-
данство или да напуснат 
Берген, с което се слага 
официално краят на немско-
то влияние.

Най-голямата наслада 
за туристите в днешни дни 
е разходката по крайбреж-
ната улица, която е част 
от историческия квартал 
„Бриген”. По всяко време на 
годината ще видите множе-
ство посетители, любуващи 
се на уникалните старинни 
дървени къщички, подредени 
плътно една до друга. Един-
ственият оцелял квартал с 
дървени сгради с фронтони 
е и причината Берген да 
получи своя туристически 
прякор – Дървения град. Жъл-
ти, червени, оранжеви, сини 

и зелени къщи с триъгълни 
покриви са се подредили по 
протежение на крайбреж-
ната улица и със своите 
многобройни магазинчета 
приканват и приветстват 
екскурзиантите. През пери-
ода 1350 – 1750 г. този район 
е функционирал като док за 
обслужване на търговските 
кораби на „Ханзата”. За съ-
жаление през 1702 г. избухва 
пожар и част от дървените 
постройки изгарят. Днес 
тук отново се виждат дър-
вени къщи, част от които, 
макар и не толкова стари, 
са направени по аналог на 
предходните. 

За миналото великолепие 
на Берген свидетелстват 
и останките от кралския 
комплекс Бергхаус, украся-
ващ центъра на града. Той 
е бил официална резиден-
ция на норвежките крале до 
1299 г., когато столицата 
е преместена в Осло. Днес 
най-забележителната част 
от него е крепостта Hakon 
Hall – най-голямата запазе-
на средновековна сграда в 

страната. Построена в сре-
дата на XIII в. от крал Хакон 
Хаконсон, тя е била сцена на 
пищни празненства и сват-
бени церемонии. По време 
на Втората световна вой-
на датски кораб, плаващ под 
немски флаг, експлодира на 
пристанището със 120 т 
динамит и разрушава почти 
целия комплекс. Той обаче е 
възстановен и днес заедно 
с парка наоколо е приятно 
място за разходка. Обикол-
ката на стария Берген не-
минуемо ще ви отведе и до 
запазената 

красива романска църква 

„Св. Дева Мария”

Тя e оригинална перла от 
ХII в., която служи като ду-
ховно средище на ханзайски-
те търговци в продължение 
на 3 века. Де факто църква-
та е най-старата сграда в 
Берген и притежава изклю-
чително красиво украсен 
амвон.

Много интересна от 
архитектурна гледна точка 

е залата „Фреско” в импо-
зантната бивша Бергенска 
борса от XIX в. Наблизо е и 
музеят „Стенерсен”, в кой-
то са изложени оригинали 
на Пикасо, Хокни, Кандински 
и Миро, както и най-добри-
те творби от Едвард Мунк 
извън Осло.

Задължителен пункт 
от разходката из Берген е 
посещението на кулата за 
наблюдение, откъдето се 
открива прекрасна гледка 
към града, заобиколен от 
живописни фиорди. За да на-
правите обаче най-красива-
та снимка и да се наслади-
те на почти 360-градусова 
панорамна гледка на града, 
трябва да хванете влак. Но 
не какъв да е, а Floibanen 
– единствената въжена 
железница в Скандинавия. 
Открита през 1918 г., днес 
тя превозва по над 1,2 млн. 
души годишно. Двата ваго-
на на Floibanen ще ви отве-
дат до връх Floyen – на 320 м 
над морето. Самото пъту-
ване започва от центъра на 
града, на 150 м от Рибния 
пазар, и продължава около 
7 минути. Когато обаче се 
озовете на върха и денят е 
достатъчно слънчев, е за-
дължително да извадите фо-
тоапарата. А ако разполага-
те с повече време, можете 
да хапнете в ресторанта, 
да се сдобиете със сувенир 
или просто да се разходите 
наоколо. 

За любителите на вкус-
ни ястия в Берген се предла-
га традиционната норвежка 
кухня, както и множество 
най-разнообразни сандвичи, 
пълни с всякакъв вид мор-
ски продукти. Най-голям е 
изборът на пристанището, 
на което са разположени 
десетки заведения за бързо 

хранене, в които винаги има 
вкусни сандвичи с прясно 
уловена риба.

След като сте разгледа-
ли старинния квартал „Бри-
ген” и многобройните забе-
лежителности на Берген, 
можете да се отправите на 

пътешествие по вода  

с пощенския кораб  

по Хуртигруте 

– морската линия между 
Берген на юг и Киркенес на 
север. Първоначално тези 
пътешествия са осъщест-
вявани само един път в 
седмицата. Корабите са 
използвани за търговия и 
за пренасяне на пощата от 
Северна Норвегия до Южна 
Норвегия и обратно. С те-
чение на времето броят 
на пасажерите е нараснал 
толкова много, че се нало-
жило тези пътешествия да 
станат по-редовни. Днес 
този маршрут, който е об-
служван от 11 кораба, се е 
превърнал в една от най-
предпочитаните атракции 
в страната и всяка година 
по него минават над 400 хил. 
пасажери.

Изключително удоволст-
вие доставя и разходката с 
Бергенската железница. 
Разстоянието от Берген до 
Осло е около 500 км. Пъту-
ва се около 6 – 7 часа, но по 
време на това изумително 
пътешествие ще прекоси-
те невероятно живописни 
места, характерни за Нор-
вегия. Железопътната ли-
ния минава през 300 моста 
и 182 тунела и докато вла-
кът се катери през планини 
и пъпли по отвесни клисури, 
ще видите изумителните 
гледки на заснежени върхове, 
водопади, ледници и фиорди. 

Страхотна панорама от 

пристанището към града

Най-старата сграда – 

църквата „Св. Дева Мария”

Лятната вила на Григ 

на Хълма на троловете

Запазена улица от Дървения град 

в сърцето на стария квартал
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Alexander Andreev, spokesman of 
the Central Election Commission:

Bulgaria has chances 
for deputy chair in the 
new EC 

European Capital of Culture 
to be elected today 

We have project readiness for Connecting Europe Facility

Municipalities owe more than BGN 800 
million to construction companies for com-
pleted activities under the suspended OP “En-
vironment 2007 – 2013,” announced caretaker 
Deputy Prime Minister in charge of Economic 
Policy, Minister of Regional Development and 
Minister of Investment Planning Ekaterina Za-
harieva at a press conference after the regu-
lar government meeting with an emphasis on 
the state of the economy. She said that for 
BGN 304 million had been received over 200 
requests that are currently processed and by 
the end of August have been verified BGN 89 
million for 75 requests. Another BGN 500 mil-
lion that local authorities owe is for completed 
by builders construction works that have not 
yet been invoiced. 

Because of the stopped operational pro-
gram the Ministry of Environment and Water 
(MEW) is indebted over BGN 1.1 billion to the 
national budget. There is a serious deficit in 

the 2014 budget, which will be formed not only 
by the EC suspended payments under OPE 
and OP “Regional Development” but also by 
the lack of finances in the departments, ac-
cording to a report by the Finance Ministry. 
“The budget problems deepen and it is neces-
sary to look for reserves. It will be extremely 
difficult to complete the update of the funds for 
NHIF which was adopted at the last second of 
the 42nd National Assembly. Because of it the 
departments should make cuts to the amount 
of 12%. Most of them before also had a short-
age of money for the programs and contracts 
in public procurement that are unfunded. Many 
departments have already started cancelling 
procedures,” said Ekaterina Zaharieva. 

According to Deputy PM, the Road Infra-
structure Agency has signed contracts worth 
nearly BGN 66 million that are not secured. 
Funds for winter maintenance are not provided 
either and it requires BGN 12 million. 

Eleven days before sched-
ule was opened the traffic along 
Tsarigradsko Shosse Boule-
vard. Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova checked the con-
struction site. She was accom-
panied by the Deputy Mayor 
for Transport Lyubomir Hris-
tov. “There are some finishing 
works but they will not interfere 
with traffic on the boulevard,” 
said Fandakova. 

Part of the overpass over 
G. M. Dimitrov Blvd. to that 
over Alexander Malinov Blvd., 
including the associated fa-
cilities, has been renovated by 
OCAC “City motorway”. The 
company includes “Kalistratov 
Group” Ltd, “Integrated Road 
Systems” JSC, “Infrastructure 
Company” JSC and “Rutex” 
Ltd. The total cost of the pro-
ject is a little over BGN 10.5 
million. Reconstruction of the 

two pedestrian underpasses 
at the Regional Hospital and at 
Eagles’ bridge is also set in the 
contract. 

The renovation of the over-
pass over G. M. Dimitrov Blvd. 

is worth BGN 4,531,555. It in-
cludes grade line milling and as-
phalt paving at the approaches 
to the facility. The old curbs and 
guard rails were dismantled hav-
ing been removed all layers to 

the road pavement and restored 
to the required level. Pursuant 
to the requirements of the Road 
Infrastructure Agency since 
2014 has also been laid a new 
kind of bridge waterproofing. 

Po l i sh  Pr ime 
M in i s te r  Donald 
Tusk was elected 
European Council 
President, and Ital-
ian Minister of For-
eign Affairs Federi-
ca Mogherini – EU 
High Representative 
for Foreign Affairs and Security Policy. Bulgarian Europe-
an Commissioner for Crisis Response and Humanitarian 
Aid Kristalina Georgieva has a chance to take the deputy 
chair in the EC.

This became clear after at the recent meeting the 
Council decided who will lead two of the most important 
positions in the community. At the meeting of the heads 
of state in Brussels on the Bulgarian side participated 
President Rosen Plevneliev. It was expected leaders to 
announce the composition of the new European Commis-
sion. This, however, was postponed until next week. There 
are two reasons. First, Belgium has not yet submitted its 
nomination for European commissioner and second – in 
the given by the member states proposals are not in-
cluded enough women. 

The railway line Dragoman – So-
fia – Elin Pelin will be the first project 
which Bulgaria will apply for the Con-
necting Europe Facility. Its estimated 
value is approximately EUR 198 million. 
The route covers some 65 km and is 
divided into three sections. Recruiting 

projects under the Facility began on 1 
September. NRIC is fully prepared to 
submit the proposal to the European 
Commission. It meets all requirements 
of the program. Another priority sites 
that prepare for applying under the 
Facility, are the railway line Vidin – 

Medkovets and the project to improve 
navigation on the Danube, to be imple-
mented jointly with Romania.  

The Connecting Europe Facility will 
fund railway and water projects. The 
program budget is about EUR 402 mil-
lion.

In the late afternoon of the first Friday in September will 
be decided which Bulgarian city becomes European Capital 
of Culture in 2019. The last round of the competition reached 
Sofia, Plovdiv, Varna and Veliko Tarnovo. According to polls, 
the capital city has the best chance to get the prize. Here 
the work started as early as in 2006. The allocated funds are 
much more than those for the remaining three cities together. 
Moreover, the capital city is represented by the entire South-
west region – Pernik, Blagoevgrad and Kyustendil. This was 
the first candidate to be presented to the competent European 
jury, which is here for more than a week. The capital team 
together with those of the three cities surprised the inspectors 
with industrial secrecy, places of memory, debate, issues, apa-
thy and depersonalization. The active civil projects to change 
the environment, relationships between institutions, along with 
ideas for cultural transformation of Sofia, Blagoevgrad, Pernik 
and Kyustendil in 2019 were also presented. 

Mr. Andreev, caretaker 

Government “Bliznashki” 

said that fair and trans-

parent parliamentary elec-

tions are priority. What are 

the tasks of the CEC and 

the government until 5 

October this priority to be 

implemented?

To the Central Election 
Commission was assigned 
the entire organization and 
conduct of the elections 
until the final announcement of the results of the vote on 5 
October 2014. The powers and duties of CEC and the precinct 
election commissions are clearly specified. As for the Coun-
cil of Ministers and the executive power, they have definite 
functions in the organization and preparation of the legal and 
normal conduct of the election process, namely the provision 
of all necessary conditions district and precinct election com-
missions to meet their obligations. 

How many and which formations we will choose on 5 

October?

The number of parties and coalitions that will participate 
is known. These are the formations that submitted documents 
and were registered in CEC, whose lists contain the required 
number of valid signatures. Upon verification, the parties are 
18 and coalitions are 7. The deadline for registration of in-
dependent candidates expires on 2 September. Up to the 
moment, in the district election commissions were submitted 
documents for 10 initiative committees, as registration of one 
was refused, that is 9 independent candidates can be raised. 

How does the Election code adopted by the 42nd Na-

tional Assembly differ from the previously existing in the 

section explaining early elections? Are there new rules and 

what are they?

There are differences but they are not essential. They 
affect mostly deadlines. For the first time will be exercised 
preferential voting at parliamentary elections, which was not 
present in the old version of the law. Despite the differences, 
the main rules remain. 

preferential voting at 

At default risk are placed water and road projects 
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Българският шампион 
„Лудогорец“ започна рекон-
струкцията на своя ста-
дион. Това ще бъде един-
ственото съоръжение в 
България с категория на 
УЕФА от 4 звезди. Нача-
лото на строежа на нова-
та трибуна на „Лудогорец 
Арена“, която ще бъде 
кръстена трибуна „Моци“ 
в чест на героя от мача 
със „Стяуа“ Козмин Моци, 
бе дадено преди двубоя с 
„Берое“.

Стартът на строежа 
започна от сектор Д, кой-
то се намира зад дясната 
врата. В завършен вид но-
вият стадион на „Лудого-
рец“ ще бъде от най-висо-
ка категория и ще може да 
приема мачове от групите 
на двата европейски тур-

нира – Шампионска лига и 
Лига Европа.

 „Искам да честитя 
класирането на тима в 
ШЛ. Това е моя мечта“, 
сподели един от собстве-
ниците на клуба – Георги 
Домусчиев. „Благодаря за 
подкрепата на всички, 
които бяхте на стадиона, 
и на тези пред телевизи-
онния екран. Без вашата 
подкрепа нямаше да мо-
жем да се класираме. Бла-
годаря на футболистите 

и треньорите за мъжката 
игра и представянето им“, 
допълни той.

„Събрали сме се по 
случай реконструкцията 
на „Лудогорец Арена“. Ос-
новната цел е да могат 
феновете да се чувстват 
комфортно при всякак-
ви атмосферни условия, 
както и да се провеждат 
срещи от всички нива и 
групите на Шампионска-
та лига и Лига Европа“, 
обясни Домусчиев, който 

счупи бутилка шампанско 
в багера за първата копка.

„Обещавам, че „Лудого-
рец“ ще продължава да иг-
рае с този офанзивен, на-
падателен и атрактивен 
стил, който се харесва на 
всички вас“, допълни той.

По-голямата част от 
средствата за ремонт на 
„Лудогорец Арена” – 3 млн. 
лв., са от ПИП „Растеж 
и устойчиво развитие 
на регионите”. Община 
Разград също се включва 
в проекта, като осигуря-
ва местно съфинансира-
не в размер на 1 млн. лв. 
Срокът за изпълнение на 
обществената поръчка 
е 180 дни. Строително-
ремонтните дейности 
предвиждат цялостна 
модернизация на стади-
он „Лудогорец Арена”. Ще 
бъде изградена монолит-
на стоманобетонна кон-
струкция. Над трибуни-

Продажбата на билети за домакинските мачове 
на „Лудогорец“ от историческото първо участие в 
Шампионската лига започва на 12 септември т.г. Би-
летите ще бъдат пуснати в мрежата на Eventim. Пун-
ктове за продажба ще има в по-големите градове на 
страната, а касите на Националния стадион „Васил 
Левски“ ще работят с пълния си капацитет.

Предимство ще имат желаещите да се сдобият 
с пакет, включващ мачовете с европейския шампион 
„Реал” (Мадрид), швейцарския „Базел“ и легендарния 
„Ливърпул“. До 25 септември ще бъдат продавани само 
те с 5% отстъпка. Едва след това футболните фе-
нове ще могат да си вземат билет за първия мач с 
„Реал” (Мадрид).

Цените на билетите са както следва:

Отбор Сектор 
А

Сектор 
Б

„Лъвче-
тата“ 

Сектор 
В 

Сектор 
Г

ФК „Реал” 
(Мадрид)

100 лв. 50 лв. 60 лв. 75 лв. 50 лв.

ФК „Базел“ 80 лв. 30 лв. 40 лв. 60 лв. 30 лв.

ФК „Ливърпул“ 90 лв. 45 лв. 55 лв. 70 лв. 45 лв.

те се предвижда козирка 
от метална конструкция 
с покритие от ламарина 
и поликарбонат. Ще се 
обособят стъпаловид-
но разположени открити 
трибуни с 2355 седящи 

места. Ще има съблекал-
ни, душови помещения, 
стаи за треньори, за до-
пинг контрол и др., както 
и технически и помощни 
помещения за обслужване 
на стадиона и др.

Испанските тимове от При-
мера дивисион похарчиха 471,7 
млн. евро по време на приклю-
чилия трансферен период. За 
сравнение: през миналото лято 
отделените средства бяха с 
60,4 млн. по-малко. Не е изненада, 
че грандовете „Реал” (Мадрид), 
„Барселона“ и шампионът „Атле-
тико” (Мадрид) си поделят цели 
83% от инвестираните пари. Ев-
ропейският крал от „Сантяго Бернабеу” 
взе под наем Хавиер Ернандес от „Ман-
честър Юнайтед“. Шампионът „Атлети-
ко” (Мадрид) привлече Алесио Черчи от 
„Торино“ срещу 16 млн. евро. 

Впечатлява мащабността 
на трансферите на „Висенте 
Калдерон” това лято. Похар-
чени са 112,1 млн. евро. Така 
„дюшекчиите” счупиха клубния 
си рекорд от сезон 2011/12, ко-
гато за нови попълнения бяха 
дадени 91 млн. евро. „Рохиблан-
кос” получиха 84 млн. евро след 
продажбите на Диего Коща (38 
млн. евро), Филипе Луиш (22 

млн. евро), Адриан Лопес (11 млн. евро) и 
8 преотстъпвания.

От „Валенсия“ също бяха сравнително 
активни на трансферния пазар. „Прилепи-
те” надминаха сумата от 30 млн. евро.

Първата ракета на българския тенис 
Григор Димитров отпадна на 1/8-фина-
лите на US Open, след като отстъпи на 
французина Гаел Монфис, който стигна 
до успеха след 7:5, 7:6, 7:5. Този мач бе 
повторение на предишния сблъсък между 
двамата отново на този турнир преди 3 
години, като тогава хасковлията пак не 
спечели сет. 

Играта на Димитров бе изключител-
но колеблива и той допусна груби грешки, 
особено в решителния гейм в третия 

сет, който бе пробит и така Монфис 
стигна до успеха. Все пак не трябва да 
се пренебрегва фактът, че допреди таз-
годишното си участие на US Open бъл-
гаринът нямаше дори записана победа 
на това състезание, а сега стигна до 
1/8-финал.

 Представянето му в надпреварата 
ще му донесе чек за 187 300 щатски дола-
ра и 180 точки за световната ранглиста, 
които са ценна придобивка в битката за 
финалния „Мастърс”. 

Красивата тенисистка Каролин Во-
жняцки се нуждаеше от малко повече от 
час, за да се класира на полуфиналите на 
US Open след впечатляваща победа с 6:0, 
6:1 над Сара Ерани.

Очакванията за оспорван мач бяха 
разбити на пух и прах още в първия сет, 
в който датчанката не даде на съперни-
цата си нито един гейм. Ерани се надява-
ше да доминира в дългите разигравания, 
но нищо подобно не се случи. Нисичката 
италианка беше разхождана по целия 
корт и нито за миг не намери отговор за 
разнообразната игра на Вожняцки. Два 
бързи пробива дадоха допълнително са-
мочувствие на бившата водачка в све-
товната ранглиста и тя продължи да те-

роризира съперницата си. В началото на 
втория сет Ерани проби, но това си ос-
тана единственият гейм в нейна полза.

За последно Вожняцки игра полуфинал 
на турнир от Големия шлем на Australian 
Open през 2011 г. Сега обаче тя изглежда 
готова за нещо повече, а най-голямото 
доказателство беше победата й над Ма-
рия Шарапова в предишния кръг.

В спор за място на финала Вожняцки 
ще срещне китайката Шуай Пън, която 
елиминира 17-годишната Белинда Бенчич.

България допусна гор-
чива загуба от Канада 
с 2:3 (25:17, 17:25, 25:20, 
24:26, 8:15) гейма във вто-
рия си мач от група С на 
Световното първенство 
по волейбол, което се про-
вежда в Полша.

„Кленовите листа” за-
почнаха много силно и се 
изстреляха напред в резул-
тата с цели шест точки, 
но постепенно „лъвовете“ 
започнаха да стопяват 
пасива си. Преломният мо-
мент в първия гейм дойде 
при второто техническо 
прекъсване и нашите за-
твориха с 25:17 т.

Българите се отпусна-
ха във втория гейм, в сре-
дата на който опонентът 
ни постепенно започна да 
увеличава преднината си и 
напълно заслужено затво-
ри частта със същия ре-
зултат – 17 точки. Родни-
ят ни тим отново си върна 
увереността и в третия 
гейм показа голяма част 
от потенциала си. Въ-

преки че разликата от 4 
точки бе стопена само до 
една към края на гейма, на-
ционалите ни се активизи-
раха и буквално попиляха 
противника в последните 
минути на третата част.

Северноамериканците 
играха силно в първата 
третина на четвъртия 
гейм, когато поведоха с 3 
точки. Българският отбор 
показа характер и обърна 
резултата, дръпвайки с 
23:20. Канада влезе в се-

рия от четири поредни 
точки и измъкна гейма при 
втората си възможност – 
26:24.

Момчетата ни стар-
тираха мудно в решител-
ния тайбрек, в който Ка-
нада отвори разлика от 3 
точки и дори я увеличи в 
хода на гейма, печелейки 
го с 15:8.

Следващият мач на на-
ционалния тим е срещу Ки-
тай днес, 5 септември, от 
14:00 ч. българско време.

Най-бързият човек на планетата – 
Юсейн Болт, демонстрира голямо са-
мочувствие, заявявайки, че няма кой да 
подобри световния му рекорд в спринта 
на 100 м. 

„Постижението ми е толкова добро, 
че направо е недостижимо”, сподели 
28-годишният ямаец по време на посе-

щението си в индийския град Бангалор.
На въпрос, кой би могъл да подобри 

времето му от 9,58 сек на 100 м, Болт 
отговаря още по-категорично: „Само 
аз!”

Той продължава да се надява, че 
ще надмине постижението не само на 
100 м, но и това на 200 м – 19,19 сек.
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Елица Илчева

Вечният стремеж на 
човека да докосне небето 
кара всеки да си мечтае за 
индивидуални криле. Една 
„джобна“ играчка превръ-
ща мечтата в реалност. 
„Акоя” e разкошният снеж-
нобял Икар, който освен 
самолет е и амфибия. А ко-
гато поиска – и въздушен 
скиор. Ексклузивен само-
лет, истинска революция 
в авиацията.

Създаден е от група 

ентусиасти във Франция, 
които получават криле за 
мечтите си в центъра 
за иновационни изследва-
ния „Савоа Текнолак”. Той 
е разположен край езеро-
то Бурже, на крачка от 
алпийските ски курорти 
и до внушителния замък 
Шамбери. Фантазиите на 
специалистите от „ЛИЗА 
Аеърплейнс” се вихрят 
от приказното минало 
директно в приказното 
бъдеще – в офиси от леки 
конструкции, сглобени от 
екоматериали и разполо-
жени наколно, за да не за-
мърсяват терена.

В нашия свят, където 
всичко е направено, авто-
рите на проекта – Ерик 
Херзбергер и Люк Бернол, 
виждат в леката авиация 

креативност, която ще 
промени стандартния на-
чин на транспорт. Те са 
убедени, че свободата би 
се намирала в небесата, 
при условие че необходи-
мите високи технологии 
служат на човешката 
чувствителност. 

„Да увеличим скорост-
та, да намалим консума-
цията, да се приземим 
бързо... Взети поотделно, 
тези подобрения са, раз-
бира се, постижения, но 
именно в смесицата на ус-
пехите се крие разковни-
чето на иновацията. Нито 
един елемент не може да 
бъде разделен – дизайн, 
резултат, аеродинамика, 
материали, мултиаксес 
технологии са основните 
продукти за рецептата 

на новите хоризонти на 
живот. Хоризонти, кои-
то всеки един от наши-
те клиенти разглежда по 
свой начин”, обясняват 
амбициите си бащите на 
проекта.

С планове, нахвърляни 
на не повече от 10 страни-
ци, те съумяват да убедят 
държавните институции 
за подпомагане на бизне-
са, привличат инвестито-
ри, специалисти и индус-

триалци на високо ниво. 
През 2006 г. контурите 

на революционния самолет 
се появят. 18 месеца по-
късно прототипът „Акоя” 
осъществява успешно 
първите си полети. Още 
три години са нужни, за 
да се приключи амбициоз-
ният проект и неговият 
футуристичен концепт, 
което към днешна дата 
гарантира серийното про-
изводство. 

Всяка част от „Акоя” 
е изработена от най-со-
лидните фирми в авиаци-
ята, използвани са само 
изпитани и доказани на 
високо технологично ниво 
материали .  Емблема-
тичният пример за ино-
вация са хидрокрилата 
SEAFOILSTM, позициони-
рани под корпуса на само-
лета, които позволяват 
излитането и кацането 
на вода. 

И така, чудото на въз-
духоплаването (понятие-
то сякаш е създадено за 
„Акоя”) вече е факт. Само-
летчето излита и каца на 
писта, на сняг, в морето 

или директно на яхта. По-
купката включва обучение 
за пилотаж, съпроводено 
от международен серти-
фикат – разрешение за уп-
равление в цял свят. „Акоя” 
харчи само 6,5 на сто и 
струва 300 000 евро. 

Следващото поколение е 

„Соларис”

„ЛИЗА Аеърплейнс” про-
дължава да пише бъдещи-
те страници на различ-
ната авиация, изследва 
нови територии, свързани 
с уважение към околната 
среда, подобрение на ди-
зайните, на оборудването, 
на комфорта, самолети с 
по-големи размери. Проек-
тираният вече HY-BIRD е 
самолет с електрически 
мотор и възобновяеми из-
точници на енергия. Той 
запазва предимствата на 
„Акоя”, но е снабден със 
зареждащи се батерии 
със соларни клетки. Готов 
е за експериментален по-
лет – обиколка на света, 
който ще има за цел да 
потвърди техническата 
фаза и интеграцията в 
самолета на новите елек-
трически елементи. Това 
ще е първият самолет 
амфибия, летящ със слън-
чева енергия.

В следващия брой очаквайте

КСБ
 

Смолян 

Общите събрания 
на областните 
представителства 

МАРШРУТИ
Тасмания – 
симпатичният 
„страшен” остров

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

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

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

дейността на съдебната 
система
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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

Как се описва хубава 
жена според професията?

Програмист:
– Страхотен интерфейс!
Сладкар:
– Върхът на сладоледа!
Физик:
– Магнетична!
Очен лекар:
– Ослепителна!
Електротехник:
– Ток и жици!

Решението за 
преодоляване 
на проблема с 
недостига на 

детски гадини е 
да инвестираме в 
строителството 

им.

Нови пътища за 
сАлата край Батак
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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 „Ахелой плаза“ – гр. Ахелой
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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

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

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

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

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


