
Десислава Бакърджиева,
Невена Картулева

Кабинетът осигурява 750 млн. лв. за най-неотлож-
ните плащания по спрените от Европейската комисия 
Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) и двете 
приоритетни оси на Оперативна програма „Регионално 
развитие” (ОПРР) – „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” и „Устойчиво развитие на туризма”. Други 11,5 
млн. лв. ще бъдат предоставени за разплащане на стро-
ителни дейности по магистралите „Хемус” и „Марица”.

Това стана ясно на брифинг след редовното седмично 
заседание на правителството, в който участваха преми-
ерът Георги Близнашки, вицепремиерът и министър на 

регионалното развитие и инвестиционното проектиране 
Екатерина Захариева, вицепремиерът по социална поли-
тика Йордан Христосков и министърът на финансите 
Румен Порожанов. 

Със 750-те млн. лв. ще се разплащат изпълнени дей-
ности по проекти, чието финансиране трябваше да дойде 
от спрените от ЕК оперативни програми. 

Министърът на финансите уточни, че сумата може 
да бъде разходвана до 31 декември 2014 г. Тя ще бъде 
набавена от държавния бюджет, а след като Комисията 
размрази плащанията към страната ни, парите ще бъ-
дат възстановени в хазната.

ИНТЕРВЮ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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ДО
СТРОИТЕЛИТЕ, НЕПОДАЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 2 ОТ ЗКС

УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,
С настоящото бихме желали да ви напомним 

за процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС. С реше-
ние на Комисията беше удължен срокът за про-
цедурата до 30 септември 2014 г. Информация 
за това решение се намира на заглавната стра-
ница на сайта на ЦПРС и беше публикувана във  
в. „Строител” в края на юни т.г.

Като отчитаме всички утежняващи обстоя-
телства, при които осъществяват дейността 
си фирмите, както и изключително влошената 
бизнес среда в сектор „Строителство“, ви на-
помняме за това ваше задължение, произтичащо 
от ЗКС. Удължаването на срока до 30.09.2014 г. 
се изравни със срока на валидност на контрол-
ните талони, които придружават издадените ви 
удостоверения за вписване, и с това комисията 
изчерпа всички възможности за други решения 
относно подаването на заявление и декларира-
нето на резултатите от годишния отчет за 
2013 г. 

За неподалите заявление в областните звена 
„Регистър“ до 17.00 ч. на 30 септември 2014 г. Ко-
мисията с голямо неудовлетворение ви информи-
ра, че единствената правна възможност, произ-
тичаща от ЗКС и Правилника за реда за вписване 
и водене на ЦПРС, е тяхното заличаване от Цен-
тралния професионален регистър на строителя.

Използваме случая да напомним на тези от вас, 
които все още не са декларирали никакъв производ-
ствен опит, да предприемат необходимото и да 
декларират опит по установените правила, като 
това следва да се направи преди заявлението по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС. 

При необходимост от всякаква информация, 
свързана с попълването, окомплектоването 
и подаването на заявления от електронната 
система на ЦПРС, можете да се обръщате към 
експертите в областните звена „Регистър” по 
седалището на вашата фирма. 

КОМИСИЯТА

Комисия за воденето, 
поддържането и ползването 
на Централния професионален 
регистър на строителя

11,5 млн. лв. са осигурени за АМ „Хемус“ и „Марица“ 

30 септември 2014 г. – 
краен срок за заявлението 
по чл. 20, ал. 2 от ЗКС

Инж. Асен Антов, изп. директор на 
НК „Стратегически инфраструктурни проекти“:

Търсим алтернативни варианти за преминаването 
на участъка Крупник – Кресна

Кристалина Георгиева 
става зам.-председател 
на ЕК
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Столичната община започва по-
чистването на покрити участъци от 
реките Перловска, Слатинска, Сухо-
долска, Боянска и Новачица. „Това са 
общо 4 км, за които сме осигурили 
142 хил. лв. от Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпо-
магане към Министерския съвет“,  
заяви кметът на София Йорданка 
Фандъкова.

 „Най-важно за предотвратяване-
то на разливания и наводнения е пре-
венцията. Затова през последните 
години чистим по около 50 км речни ко-
рита. Където експертите покажат, че 

има сериозна опасност, ние се намес-
ваме. Такова е моето лично разбиране 
и Столична община има финансовата 
възможност да почиства и изгражда 
диги. В много от по-малките градове 
и общини обаче колегите нямат тези 
средства”, посочи Фандъкова. 

В момента се сключва договор и 
ще започне работа по почистването 
на р. Искър в участъка от летище Со-
фия до „Челопеченско шосе". Това са 
15 км, в които териториите основно 
са държавна собственост. „Ние пред-
ложихме и поехме финансирането на 
дейностите. Изготвя се и планът за 

втори участък от 10 км - от 500 м 
под язовирната стена на Панчарево 
до летище София. Той е изцяло от-
говорност на общината. Ако само 
чакаме някой друг да свърши работа-
та, най-вероятно ще даваме пари за 
възстановяване на щети”, допълни 
Фандъкова.

„Изградихме дига на р. Лесновска, 
която е изцяло отговорност на „Напо-
ителни системи“, в момента правим 
втора при Челопечене за 170 хил. лв. 
от Междуведомствената комисия. 
Тя трябва да е готова до 11 ноември 
2014 г.“, обясни кметът. 

Маринела Йонкова

„Подготвяме проект за 
енергийна ефективност на 
24 детски градини и учили-
ща. Очакваме одобрение на 
документите от експло-
атационните дружества. 
При отваряне на ОП „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020” ще 
можем да кандидатстваме 
за финансиране. Надявам 
се през 2015 г. и 2016 г. да 
реализираме дейностите”. 
Това заяви Ирина Савина, 
зам.-кмет с ресор „Инвес-
тиции и строителство“, при 
проверката на ремонтните 
дейности на ЦДГ №99 „Бре-
зичка” в район „Красно село”.  
Според нея индикативната 
стойност на проекта е око-
ло 20 млн. лв. „Не бих могла 

да се ангажирам с конкретна 
цифра, тъй като мерките за 
енергийна ефективност са 
различни”, допълни тя. 

„Общо през тази година 
се обновяват 52 учебни сгра-
ди. 26 обекта се ремонти-
рат по Международен фонд 
„Козлодуй“. Това са 3 учили-
ща и 23 детски градини. 4 
млн. лв. са средствата, от-
делени за конструктивното 
им укрепване и осъществя-
ване на мерки за енергийна 
ефективност“,  уточни Са-
вина. 

 „Има 5 сгради на учи-
лища, по които работим с 
Националния доверителен 
екофонд. Извърших ме ця-
лостни мерки по енергий-
на ефективност на 56-о 
училище в район „Люлин” и 

това в Банкя. В момента 
е одобрена апликацион-
ната форма за 3 сгради 
в районите„Кремиковци”, 
„Сердика” и „Връбница”. 
Предстои разглеждане на 
апликационната форма за 
училищата в район „Вла-
дая”, 11-о в район „Изгрев”  
и 90-о в район „Люлин” и 
очакваме през следваща-
та година да получим фи-
нансиране от Националния 
доверителен екофонд“ , 

обясни Савина.
По думите й между 

40 – 60% от средства-
та за енергия ще спестя-
ва ЦДГ„Брезичка” в район 
„Красно село” в София след 
извършването на дейност-
ите по енергийна ефектив-
ност. След броени дни дет-
ската градина ще може да 
посрещне 124-те деца, които 
се обучават тук. Предстои 
да бъдат обновени и съо-
ръженията на площадката 
за игра. Финансирането на 
обекта е от 67 хил. лв., кои-
то са осигурени по Междуна-
роден фонд „Козлодуй”. 

„За началото на учеб-
ната година всички учебни 
заведения в столицата ще 
бъдат готови. Ремонтни 
дейности ще продължат да 
се осъществяват само в две 
детски градини“, поясни Ири-
на Савина. Мартин Славчев

Днес официално се открива „Мега Мол” в жк „Люлин”. 
Изпълнител на най-новия търговски център в столица-
та е „Щрабаг” ЕАД. 

Търговският център е разположен между два големи 
булеварда – „Царица Йоанна” и „Д-р Петър Дертлиев”. 
Интересен детайл е, че още при проектирането му е 
заложена топла връзка с намиращата се на метри ме-
тростанция „Западен парк”.

Четири търговски нива са необходими на новия мол, 
за да побере изобилието от магазини и ресторанти, а 
600 паркоместа ще осигурят лесното и спокойно преби-
ваване на посетителите. 

Инвеститор в проекта е австрийската група 
Real4You, която е основана през 1995 г. с фокус върху 
развитието на търговски площи в цяла Европа. В про-
дължение на няколко години компанията бе замразила 
проекта си у нас, но през 2012 г. строителството беше 
подновено.

Снимка авторът
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750 млн. лв. от държавния бюджет се отпускат 
за най-неотложните плащания по спрените от ЕК 
ОП „Околна среда“ и двете оси по ОП „Регионално 
развитие“. Други 11,5 млн. лв. са за разплащане на 
строителните дейности по магистралите „Хемус“ 
и „Марица“. Същевременно стана ясно, че ЕК след 
анализ ще размрази спрените средства по програ-
мите през ноември. 

Това са все добри новини за строителите, ко-
ито през последните месеци трябваше сами да 
осигуряват пари за изграждането на обектите 
по двете програми. Предприетите стъпки са жиз-
нено важни за реализирането на големите инфра-
структурни проекти и за успешното приключване 
на програмния период 2007 - 2013 г.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ
Свилена Гражданска

13 септември     
Инж. Марина Велкова, член на УС  

14 септември    
Акад. Ячко Иванов, член на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

17 септември    
Инж. Розета Маринова, председател на ОП 
на КСБ – Плевен

Премиерът Георги Близ-
нашки напомни, че тази 
седмица вицепремиерът 
по еврофондовете Илияна 
Цанова и министърът на 
околната среда и водите 
Светлана Жекова са на по-
сещение в Брюксел, където 
ще разговарят с еврокоми-
саря по регионална полити-
ка Йоханес Хан именно за 
пускането на програмите 
(виж стр. 4).

Предоставянето на на-
ционални средства е ре-
шаващо за спасяването на 
ОПОС и ОПРР. Така стра-
ната ни ще предотвра-
ти значителна загуба на 
пари поради неспазване на 
правилото „n+2” в края на 
2014 г. Неизвършването на 
плащанията по проектите 
поставя под риск тяхната 
реализация. Това би предиз-
викало необходимостта да 
се осигурят допълнителни 
средства от бюджета за 
довършване на вече започ-
нати проекти и за плащане 
на неустойки за забавя-
не към изпълнителите по 
договорите, се посочва в 

мотивите на МС към реше-
нието.

Във връзка със Спора-
зумението на България с 
ЕС за партньорство през 
новия програмен период 
2014 - 2020 г. Румен Поро-
жанов коментира, че до 20 
октомври ще са готови 
окончателните варианти 
на оперативните програми, 
по които страната ни ще 
работи. Преди това пред-
стои те да преминат през 
съгласуване с ЕК. 

Вицепремиерът Екате-
рина Захариева уточни, че 
8,5 млн. лв. от общо 11,5 
млн. лв., които се отпус-
кат за двете магистрали, 

са предназначени за АМ 
„Хемус”. С тях ще бъдат 
изплатени заплатите на 
работниците на „Автома-
гистрали Черно море” АД, 
които изграждат участъка 
Белокопитово - Кас пичан. 

„Агенция „Пътна ин-
фраструктура” ще сключи 
споразумение със строи-
телната фирма с изрична 
клауза сумата да се използ-
ва за разплащане на всички 
дължими възнаграждения, 
включително и тези за сеп-
тември. Работниците не 
са получавали заплати ме-
сеци наред, защото държа-
вата се бави със задълже-
нията си към строителя”, 

уточни министърът. По 
думите й с част от отпус-
натата сума ще продължи 
строителството на най-
големия обект от участъка 
– сложен пътен възел. Това 
ще позволи работата по 
трасето да не спира. За-
хариева обаче беше кате-
горична, че средствата не 
са достатъчни за завърш-
ване на обекта, а само ще 
покрият текущите нужди. 

С останалите 3 млн. лв. 
ще бъдат довършени 9 км 
от дясното платно на АМ 
„Марица” между Любимец и 
Свиленград. То се  изгражда 
от около 30 години насам - 
със средства от държавния 
бюджет.

Друго правителствено 
решение, за което Захари-
ева съобщи, беше това за 
статута на Рилския манас-
тир. В сряда кабинетът 
обяви храма и землището 
му за обект с национално 
значение по смисъла на За-
кона за устройството на 
територията. Досега той 
беше паметник на култу-
рата и е под егидата на 
 ЮНЕСКО от 1983 г. 
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Елица Илчева

7 от 17 общини с бло-
кирани средства в Корпо-
ративна търговска банка 
искат от държавата без-
лихвени заеми. По инфор-
мация от Националното 
сдружение на общини-
те в Република България 
(НСОРБ) тези местни вла-
сти имат над 85 млн. лв. 
във финансовата инсти-
туция,  поставена под 
особен надзор.  Заеми 
обаче ще поискат само 
тези, които нямат налич-
ни средства за неотложни 
разходи през следващите 
няколко месеца. 

В Бургас и Сливен об-
щинските съвети вече 
са гласували решения за 
кредит. Морският град 
се нуждае от 20,9 млн. лв. 
Парите са необходими за 
разплащане на задължения 
за съфинансиране и изпъл-

нение на проекти по опе-
ративни програми, сред 
които инфраструктурни 
обекти по ОП „Околна 
среда“. Част от тях ще 
отидат и за покриване на 
щетите след поройните 
дъждове. Предвижда се 
кредитът да бъде погасен, 
когато бъдат отблокира-
ни парите в КТБ.

В Сливен предложение-
то на местната власт е 
за осигуряване на заем от 
12,2 млн. лв. Това е налич-
ността на сметките на 
общината в Корпоратив-
на търговска банка, до 
които няма достъп, обяс-
няват от пресцентъра на 
местната власт. От тези 
средства 10 млн. лв. са за 
издръжката на учебните 
заведения в града. От об-
щината подчертават, че 
е затруднена и работата 
им по европейските про-
екти.

„Многократно изра-
зяваните от мен опасе-
ния относно третата 
обществена поръчка за 
избор на сертифициращ 
орган по Програмата 
за развитие на селски-
те райони (ПРСР), която 
беше стартирана на 11 
юни 2014 г., се потвър-
диха. Невъзможността 
за провеждането на три 
процедури в рамките на 
една година поставя под 
риск сертифицирането 
на около 1,650 млрд. лв., 
които вече са платени от 
държавния бюджет.“ Така 
служебният министър на 
земеделието и храните 
Васил Грудев коментира 
решението на Комисията 
за защита на конкуренци-
ята (КЗК) да отмени об-
ществената поръчка за 
избор на сертифициращ 

орган по ПРСР. Целта на 
търга беше да се избере 
одитор, който да завери 
разходите по програма-
та. В антимонополния ор-
ган са постъпили жалби, 
свързани с изискванията 
към кандидатите, от „За-
харинова и Партньори" и 
„Делойт България".

КЗК е мотивирала ре-
шението с това, че е ус-
тановила, че декларации-
те за липса на конфликт 
на интереси са неясни и 
общо формулирани. Така 
текстът не изчерпва на-
личието на подобна  въз-
можност, включително и 
при лица, участвали в раз-
работването и управле-
нието на проекти по ПРСР 
или свързани с агенцията.

 „От тук нататък ще 
се възползваме от всич-
ки текстове, записани в 

Закона за обществените 
поръчки, за да може да се 
осъществи бърз и адек-
ватен избор на сертифи-
циращ орган, предвид съз-
далите се форсмажорни 
обстоятелства“, посочва 

Грудев. От аграрното ве-
домство напомнят, че Ев-
ропейската комисия също 
отложи крайния срок за 
сертифициране на сред-
ствата до края на януари 
2015 г.
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Невена Картулева

Европейската комисия 
е изразила готовност да 
действа максимално бър-
зо за възстановяване на 
плащанията по спрени-
те оперативни програми 
за България – ОП „Околна 
среда“ и две от осите на 
ОП „Регионално развитие“. 
Това съобщиха от прави-
телствената пресслужба 
след среща в Брюксел меж-
ду вицепремиера по упра-
вление на средствата от 
ЕС Илияна Цанова, минис-
търа на околната среда и 
водите Светлана Жекова 
и европейския комисар по 

регионалната политика 
Йоханес Хан.

„Получихме не само 
уверение, че комисията ще 
действа максимално бър-
зо, но начертахме и план. 
Ако изпълним посочените 
стъпки, има реална въз-
можност плащанията да 
бъдат възстановени в края 
на октомври или началото 
на ноември“, е коменти-
рала вицепремиерът след 
разговорите. 

Тя е посочила, че голе-
мият успех, постигнат при 
срещата, е изразената го-
товност от страна на Ев-
ропейската комисия да се 
разделят проверките по 

ос 1 и ос 3 на Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие“. 

Така още в средата на 
октомври ЕК ще извърши 
одиторската проверка по 

ос 3 и по ОП „Околна среда“. 
„Ако резултатите от нея 
са положителни, веднага 
ще се премине към възста-
новяване на плащанията“, е 
уверила Илияна Цанова.

По време на срещата е 
било потвърдено, че финан-
совата корекция по ОПОС 
от 9,5% ще бъде наложена 
само върху идентифици-
раните 239 проблемни до-

говора за възлагане на об-
ществени поръчки на обща 
стойност 1,609 млрд. лв. 
Санкциите в размер на 153 
млн. лв. ще бъдат прена-
сочени за финансиране на 
други проекти. 

Еврокомисар Йоханес 
Хан е акцентирал върху не-
обходимостта България да 
покаже ефективното функ-
циониране на системите 
за управление и контрол. 

Министърът на окол-
ната среда и  водите 
Светлана Жекова е съ-
общила, че в седмицата 
между 15 и 19 септем-
ври България ще изпрати 
своята официална позиция 
- отговор на писмото на 
ЕК, съдържащо препоръки 
относно системите за 
управление и контрол. Тя 
е коментирала, че се под-
готвя документ за разхо-
дите по ОПОС, който ще 
бъде представен на сер-
тифициращия и одитира-
щия орган не по-късно от 
19 септември.

Жекова е посочила още, 
че у нас започват разпла-
щания към получателите 
на 89 млн. евро по програми 
в обхвата на МОСВ.

Седем областни управи са с нови ръ-
ководители. С решение на кабинета бяха 
освободени областните управители на 
Софийска област и на Силистра - Емил 
Иванов и Насуф Насуф, във връзка с по-
дадени от тях заявления. Постовете си 
напускат и Георги Рачев (Велико Търново), 
Николай Григоров (Габрово), Стоян Ненчев 
(Разград), Емел Мустафова (Търговище) и 
Венцислав Венков (Шумен).

За Софийска област е назначен Юли-
ян Леков. Той е управител на дружество 
за търговия и услуги. Новият ръководи-
тел в Силистра е Стоян Бонев, който 
в последните години работи като на-
чалник отдел и главен инспектор в Из-
пълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда” в града. Георги Камарашев 
поема поста във Велико Търново. Той е 

професор в катедра „Национална и ре-
гионална сигурност” в Националния вое-
нен университет „Васил Левски”. Лиляна 
Хранова-Петкова е новият губернатор 
на Габрово, досегашен главен секретар 
на областната дирекция „Земеделие”. 
Начело на администрацията в Разград 
застава Илиян Драмалиев, началник от-
дел „Контрол на храните” при Областни 
дирекции по безопасност на храните – 
Разград. Севда Ерменкова, която е из-
брана за позицията в Търговище, вече 
е била заместник областен управител 
в периода 1999 - 2001 г. В момента е 
регистриран земеделски производител. 
Областната управа в Шумен ще бъде 
оглавена от Петко Шаренков – старши 
експерт във факултет „Артилерия, ПВО 
и КИС” към НВУ „Васил Левски”.

Десислава Бакърджиева

Европейската комисия смята за 
допустима държавната помощ за пре-
структуриране на БДЖ. Това става ясно 
от специално писмо, изпратено от Ге-
нерална дирекция „Конкуренция” на ЕК 
до министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
Николина Ангелкова.

Документът е вследствие на пре-
доставени от българска страна допъл-
нителни анализи и аргументи за ускоря-
ването на процеса за нотификация от 
страна на Брюксел на държавната по-
мощ за БДЖ. Това е необходимо условие 
бъдещите преговори с кредиторите да 
придобият по-ясни параметри и да поз-
волят нормално функциониране на ком-
панията.

Мирослав Еленков

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще 
инвестира 862 900 лв. в електроразпре-
делителната мрежа на Западна България 
през септември. От тези средства 22%, 
или 188 хил. лв., ще бъдат вложени в присъ-
единяване на нови клиенти. Останалите 
ще бъдат за ремонт, поддържане и разви-
тие на мрежата.

През септември започва реализацията 
на 4 трафопоста на територията на град 
София. 14 проекта на стойност близо по-
ловин милион лева стартират в остана-
лите региони, сред които  подмяната на 
три амортизирани 20-киловолтови кабела 
в Плевен на обща стойност 70 хил. лв. и 
изграждане на трафопост в Мездра за 72 
хил. лева.

„За съжаление регулаторните ре-
шения от началото на 2013 г. до сега 
не насърчават инвестициите и не са  

съобразени с интересите на клиентите. 
Промените не ни дават възможност да 
влагаме в мрежата и в подобряване на 
обслужването с темповете и с обхва-
та, с които бихме желали“, каза Димо 
Петров, директор „Реализация на инвес-
тициите“ в „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия”.

През 2013 г. Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 
намали с 90% дела на ЧЕЗ в крайната 
цена на електроенергията, като съще-
временно делът на НЕК, ЕСО и произво-
дителите бе увеличен. Дори и след по-
вишаването на крайната цена с около 
2% от 1 юли 2014 г. средствата, които 
остават в компанията, продължиха да 
спадат. Това ограничава възможности-
те на ЧЕЗ да поддържа мрежата и съз-
дава риск от повишаване на аварийност-
та. Затова от дружеството предлагат 
делът му в крайната цена да бъде въз-
становен до равнище, което ще позволи 
да поддържа мрежата. 

Комисията ще извърши 
одит през октомври

На последното си заседание прави-
телството одобри допълнителни разходи 
в размер на 10 392 879 лв. по бюджетите 
на министерствата на образованието и 
науката, на земеделието и храните и на 
културата за финансиране на ремонтни 
дейности на училищни сгради и на бази за 
учебно-практическо обучение.

Средствата се осигуряват от На-

ционалната програма „Модернизация на 
материалната база в училище”. С тях ще 
се обновят работилници, лаборатории и 
други бази за практическо обучение. Ще 
се извършват дейности по енергийна 
ефективност, ремонт на учебни стаи, 
на общежития, покриви, отоплителни и 
ВиК системи, санитарни възли и коридо-
ри. Реконструкциите ще се изпълняват 
в държавните училища, финансирани от 
трите министерства.
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София бе домакин на международна конференция за оценка на 
въздействието на законодателството за по-добро управление

Христо Иванов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието:

Управителният съвет на Бъл-
гарска банка за развитие (ББР) из-
бра изпълнител за втория етап от 
проекта за строителство на адми-
нистративната сграда на банката 
на ул. „Дякон Игнатий” 2 в центъ-
ра на София. То ще бъде възложено 
на ДЗЗД „София” с водещ участник  
„Главболгарстрой” АД, което включ-
ва и „Понсстройинженеринг” ЕАД,  
„Ултрастрой” ЕООД и „Строй-кон-

султ мениджмънт груп”.
Проектът е на обща стойност 

14 277 674 лв. без ДДС. В рамките 
му ще се реализира изграждането 
на надземна част с шест етажа и 
три подземни нива. В цената вли-
зат всички довършителни дейности, 
включително и базово обзавеждане. 
Общата разгърната площ на обекта 
е 6127 кв. м. Очаква се зданието да 
бъде завършено през февруари 2016 г.

Сградата е паметник на култу-
рата с регионално значение и е от 
края на XIX век. Реконструкцията й 
започва през 2007 г. Архитектурни-
ят проект на новата централа на 
ББР е изработен от архитект Жеко 
Тилев и запазва напълно облика на ав-
тентичната фасада на хотел „Бъл-
гария”. Зданието е построено през 
1880 - 1881 г. по проект на чешкия 
архитект Адолф Вацлав Колар.

Елица Илчева

„Трябва да се построи музей на открито, който 
да запази поне част от уникалното неолитно селище 
отпреди близо 8000 години край с. Мурсалево, през 
което трябва да мине трасето на бъдещата авто-
магистрала „Струма". Това е мнението на министъ-
ра на културата в служебното правителство доц. 
д-р Мартин Иванов. „Ще се боря за изграждането на 
този музей. В непрекъсната връзка съм и с инж. Ла-
зар Лазаров - председател на Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфраструктура”, и заедно трябва 
да намерим решение за осъществяване на идеята”, 
каза той пред журналисти.

Доц. д-р Иванов посети мястото на археологи-
ческите разкопки, за да обсъди на терен проблема 
с опазването на находките с ръководителя на екипа 
археолози проф. Васил Николов от НАИМ на БАН. 

„Тук е имало истински мегаполис за онова време, 
а жителите са били над 1000. Улиците са идеално 
прави, имало е къщи и на два етажа", посочи още 
доц. д-р Иванов. Той отбеляза, че с откриването на 
музея районът ще се превърне и в една прекрасна ту-
ристическа дестинация, която ще привлича хиляди 
посетители от различни страни, а магистралата 
ще осигурява удобен и бърз достъп до тази уникална 
историческа забележителност.

Мартин Славчев

„Засиленото усещане в 
гражданското общество, 
че начинът, по който се 
взимат решенията, губи 
легитимност, е проблем, 
на който трябва да тър-
сим решение“. Това заяви 
служебният вицепреми-
ер и министър на право-
съдието Христо Иванов 
по време на конференция 
„Оценка на въздействие-
то на законодателството 
за по-добро управление“. 
Форумът бе организиран 
от Българската търгов-
ско-промишлена палата 
(БТПП), Посолството на 
САЩ у нас и Американ-
ската търговска камара 
в България. В него взе-
ха участие Брус Бъртън, 

зам.-посланик на САЩ, Н. 
Пр. Джонатан Алън, посла-
ник на Великобритания, 
Питър Литгоу, президент 

на Американската тър-
говска камара в България, 
Валентин Георгиев, из-
пълнителен директор на 

Американската търговска 
камара в България, Цветан 
Симеонов, председател на 
БТПП, както и представи-

тели на водещите полити-
чески партии у нас. 

„Темата за оценката на 
въздействието на законо-
дателството е ключова”, 
поясни правосъдният ми-
нистър Иванов. Според 
него е необходимо измене-
ние в Закона за норматив-
ните актове. „Този въпрос 
е бил повдиган многократ-
но.Той има своите качест-
ва, но трябва да бъде пре-
осмислен от гледна точка 
на модерните  практики”, 
допълни вицепремиерът. 

Според него е важно 
следващият парламент 
да положи усилия всички 
назначения на ръковод-
ни длъжности да бъдат 
направени по един много 
по-прозрачен начин. „Това 
означава, че преди да се 
вземе решение за смяна 
в даден контролен орган 
или комисия, трябва да се 
инициира дискусия по по-
литиката, която ще бъде 
провеждана от тук на-
татък от съответната 
структура”, обясни ми-

нистър Иванов и добави, 
че така ще се осигурят 
по-голяма прозрачност и 
отчетност.

Акцентът на конфе-
ренцията беше значи-
мостта от провеждането 
на оценки за анализ на въз-
действие на законодател-
ството преди приемането 
на нормативните актове 
и добрите американски 
и европейски практики в 
сферата. 

Благодарение на пре-
зентациите на Алекс 
Хънт от Службата по ме-
ниджмънт и бюджет към 
президента на САЩ и Вера 
Асенова, съветник „Евро-
пейски и икономически въ-
проси” към Посолството 
на Обединеното кралство, 
беше представен опитът 
на двете страни.

Повече  по  темата 
можете да прочетете в 
интервюто на Валентин 
Георгиев, изпълнителен ди-
ректор на Американската 
търговска камара в Бълга-
рия, на стр. 26.

Емил Христов

Министерството на 
регионалното развитие 
предлага да сключи рамко-
ви споразумения с търгов-
ските банки, които имат 
интерес да отпускат кре-
дити в обхвата на схемата 
за енергийно обновяване на 
българските домове по ОП 
„Регионално развитие 2007 
– 2013 г.“. Това стана ясно 
по време на среща на слу-
жебния вицепремиер и ми-
нистър на регионалното 
развитие Екатерина Заха-
риева с представители на 

финансовите институции 
у нас. В събитието взеха 
участие мениджъри от 11 
банки, като повечето от 
тях заявиха желание да се 
включат в програмата.

Целта на срещата бе 
ускоряване на дейностите 
по схемата за саниране на 
българските домове, след 
като средствата от фон-
да за нисколихвено креди-
тиране на стойност около 
13 млн. лв. бяха блокирани в 
Корпоративна търговска 
банка. При сключване на 
рамково споразумение МРР 
ще подпомага съответна-

та банка със събраната 
до момента информация за 
кандидатстващите лица, 
както и с експертната по-
мощ на проектните мени-
джъри по програмата. 

„Вече са избрани проек-
тантите за петте района 
на страната, за другите 
два е стартирала проце-
дурата, а до 20 септем-
ври трябва да бъдат оп-
ределени и строителите“, 
припомни Захариева и под-
черта, че през програмния 
период 2014 – 2020 г. ще се 
отпуснат 300 млн. евро за 
саниране на жилища. 

Същевременно са при-
ключили строително-мон-
тажните работи на първи-
те две сгради, санирани по 
проект „Енергийно обновя-
ване на българските домо-
ве“ в София. Кооперациите 
са пред въвеждане в екс-
плоатация, с под писан акт, 
обр. 15, съобщиха от МРР. 

Строителните дейнос-
ти започнаха в края на април 
т.г. Сградите, намиращи се  
на ул. „Чарлз Дарвин“ №3 в 
столичния район „Изгрев“, и 
бл. 17 в жк „Захарна фабрика“ 
район „Илинден“, са изцяло 
обновени. 

Снимка Денис Бучел
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Емил Христов

Инж. Антов, с какви 

трудности се сблъска 

Национална компания 

„Стратегически инфра-

структурни проекти“ 

(НКСИП) през 2014 г.?

Нямахме някакви по-
специални затруднения 
през 2014 г. Естеството 
на работата е такова, че 
подготовката на проекти-
те е свързана с извършва-
нето на множество дей-
ности, огромна част от 
които не зависят напълно 
от нас. За тях е необходи-
мо да се осигури и много 
прецизна координация, за 
да бъдат синхронизирани 
във времето. Това е основ-
ната трудност, с която 
се сблъсква всеки, който 
се опитва да подготви и 
реализира големи инфра-
структурни проекти, а 
какво да говорим за голе-
мите строителни обекти, 
по които работим ние.

Кои са най-сериозни-

те предизвикателства 

пред вас и как се справя-

те с тях?

Основното, което по-
стоянно съпътства рабо-
тата на НКСИП, е непре-
къснато увеличаващият 
се обем и сложност на 
работата, която изпълня-
ваме. Компанията имаше 
шанса да започне с подго-
товката на големите про-
екти, за които отговаря. 
От сравнително прости 
в началото постепенно 
сложността и броят на 
задачите станаха все по-
големи и по-големи. Това е 
огромно предизвикател-
ство от организационна 
гледна точка. В процеса на 
работа се наложи да  по-
добрим квалификацията на 
служителите. Обърнахме 
специално внимание на на-
чина, по който те си вза-
имодействат, за да може 
процесите да вървят още 
по-гладко.

Служебният минис-

тър на  транспорта, 

информационните тех-

нологии и съобщенията 

Николина Ангелкова обя-

ви АМ „Хемус“ за приори-

тетна за страната ни. 

В този ред на мисли как 

вървят подготовката 

и дейностите по доиз-

граждането на магистра-

лата?

В началото на 2014 г. 
приключиха предпроект-
ните проучвания за ре-
ализация на аутобана, 
които имахме възмож-
ност да представим на 
консултативния съвет 
към Министерството 
на регионалното разви-
тие. В резултат на това 
стартирахме и проекти-
рането на оставащите за 
доизграждане 250 км. Те са 
разделени на 8 участъка, 
които са групирани на три 

етапа по приоритетност. 
Първият обхваща трасе 
с дължина около 60 км от 
Ябланица до пресичането 
на магистралата с път 
II-35. Там през април т.г. 
вече започнахме проекти-
рането. През последните 
месеци съгласуваме с об-
щините, през които ще 
преминава участъкът на 
магистралата, и с опера-
торите на инженерната 
инфраструктура точното 
трасе на проекта. 

Договорът за проекти-
ране на втория етап също 
е подписан. Той обхваща 
участъка от пътен възел 
с път II-35 до пресичане с 
път I-5 (Русе - Кърджали - 
Подкова) – приблизителна 
дължина 85 км. Предстои 
разпращането на доку-
ментацията за него до 
общините, през които ще 
минава трасето. Целта е 
общностите и експерти-
те по места да се запоз-
наят с нашите предложе-
ния за строителство. За 
третия етап в момента 
тече процедурата за въз-
лагане на проектиране.Тя 
вече е към своя край и ско-
ро ще обявим резултати-
те. Тук са включени учас-
тъци от пътен възел с 
път I-5 до АМ „Хемус” (А2) 
Белокопитово - приблизи-
телна дължина 110 км.

Успоредно с това ра-
ботим и по оценка за въз-
действието върху околна-
та среда на участъците 
на АМ „Хемус“. Анализът 
включва цялото оставащо 
за доизграждане трасе. 
И по тази тема също се 
провеждат консултации с 
общините. Подготовката 

върви по план и няма из-
ненади или забавяния към 
настоящия момент. 

Мога да заявя, че про-
ектът за първия етап от 
магистралата ще бъде го-
тов в началото на 2015 г., 
този за втория ще бъде 
финализиран през април 
2015 г., а за третия -  към 
средата на същата годи-
на. Това ще позволи при на-
личие на финансиране по-
етапно да се стартират 
процедури за възлагане 
на договори за строител-
ство. Реалистично това 
може да се случи през  ап-
рил - май 2015 г. 

През изминалата го-

дина заявихте, че има 

външен интерес да се 

инвестира в изграждане-

то на автомагис трала 

„Черно море“. Очаквате 

ли скоро проектът да се 

реализира?

Желание действител-
но имаше. То беше основ-
но от китайски фирми. 
Интересът им беше про-
диктуван от факта, че 
външнотърговската ки-
тайска банка  „Ексимбанк“ 
отпуска за страните от 
нашия регион нисколихве-
ни кредити. За съжаление 
условията за финансиране 
на проекти не бяха прием-
ливи за България. Оказа се, 
че формулата, която пред-
лага китайската страна, 
не е директно приложима 
за нас. Предстои да бъде 
намерен някакъв функцио-
ниращ модел за сътрудни-
чество. Интересът не е 
престанал, но към момен-
та няма пълна яснота как 
точно може да бъде реали-

зирано финансирането на 
проекта. 

През тази година се 

проведоха кръгла маса и 

пресконференция, на кои-

то се постави въпросът 

за търсене и на други ре-

шения за лот 3.2 на АМ 

„Струма“ като алтерна-

тива на 15 км тунел. Вие 

заявихте, че съоръже-

нието ще е най-скъпото, 

но и най-екологичното 

решение. Има ли други 

варианти?

Действително съоръ-
жението в Кресненското 
дефиле би било най-щадя-
щото за околната среда 
решение по време на екс-
плоатацията му. Именно 
на тази база е взето ре-
шението по ОВОС през 
2008 г. За съжаление то-
гава поради недостатъч-

ната налична техническа 
информация за проекта не 
са оценени ефектите от 
самото изграждане на ту-
нел върху околната среда. 
Сега това предстои да 
бъде направено в близки-
те месеци. Анализът не е 
маловажен, защото стро-
ителството на подобно 
съоръжение може да нане-
се значителни вреди върху 
природата в района, което 
би могло да се окаже про-
блем за допустимостта 
на тунелното решение. В 
голяма степен благода-
рение на инициативата 
на цялата професионална 
общност отново беше 
повдигнат въпросът за ал-
тернативен вариант. При-
тесненията и идеите, кои-
то чухме от експертите, 
предпоставиха започване-
то на работа по резервен 

Инж. Асен Антов, изпълнителен директор на Национална компания         

Асен Антов е пътен инженер с 

професионален опит в областта на 

управлението и подготовката на 

инфраструктурни проекти и инвес-

тиционни програми. В периода 2001 

- 2009 г. е работил в Агенция „Пътна 

инфраструктура“ като експерт в 

отдел „Програма ФАР“, ръководител 

на сектор „Предварителен контрол“ 

в отдел „Програма ИСПА“ и директор 

на Дирекция „Управление на проекти, 

финансирани със средства от ЕС“. 

През 2008 г. става зам. изпълните-

лен директор на агенцията. След 

напускане през 2009 г. основава кон-

султантска фирма и работи в облас-

тта на транспортното планиране 

и проектиране. В края на 2011 г. е 

назначен за изп. директор на ново-

създадената Национална компания 

„Стратегически инфраструктурни 

проекти“.

На пресконференция през април Камарата на строителите в България, Българска браншова 

камара „Пътища“, Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“, Сдружението на 

пътните инженери и консултанти и Университетът по архитектура, строителство и геодезия 

представиха аргументите си за търсене и на други решения за лот 3.2 на АМ „Струма“ 

вариант, който не включва 
15-километровото съоръ-
жение. Ако изграждането 
на тунела се окаже недо-
пустимо от екологична 
гледна точка или не бъде 
намерено финансиране 
за него, е възможно да се 
прибегне към алтернати-
вата. Проектът за тунел-
ната част ще бъде готов 
през октомври 2014 г. То-
гава ще бъде направена 
и оценката за съвмести-
мост, която представлява 
анализ на въздействието 
на проекта върху защите-
ните зони от Натура 2000.  
Очаквам през декември 
анализът да е готов. 

За да минимизираме 
рисковете за проекта, 
Министерството на реги-
оналното развитие ни въз-
ложи да търсим резервни 
варианти за преминаване 
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        „Стратегически инфраструктурни проекти“:

на Кресненското дефиле. 
Важното е участъкът на 
АМ „Струма“ да бъде реа-
лизиран с минимално влия-
ние върху околната среда 
и по време на изграждане-
то, и по време на експлоа-
тацията. 

Какви са плюсовете и 

минусите от изгражда-

нето на 15 км тунел?

Основната положи-
телна страна, а и това е 
и причината, поради коя-
то е взето решение да се 
прави съоръжението, е, че 
по време на експлоатация 
то е най-щадящо за окол-
ната среда. Рисковете 
определено се крият във 
високата инвестиционна 
стойност, големите раз-
ходи за експлоатация и 
поддържане. Факт е, че на 
този етап не може да се 
каже с достатъчна сте-
пен на сигурност какви 
средства ще са нужни за 
поддържането на съоръ-
жението. Трудно е да се 
определи, преди да бъде 
готов самият проект, но 
при всички положения це-
ната ще е значителна и 
ще бъде сериозен проблем 
да се осигурят тези сред-
ства. 

Друго основно притес-
нение е свързано с екс-
плоатационните рискове. 
Знаете, че инцидентите 
в тунели са със сравни-
телно по-висока тежест 
и опасност, отколкото на 
открит профил на авто-
магистрала. Сеизмичните 
рискове в района са високи 
и не трябва да се подце-
няват. 

Необходимо е да се 

отчете,  че  поначало 
Кресненското дефиле е из-
ключително проблематич-
но. Всяко едно решение 
за преминаване на пътен 
участък през него ще бъде 
компромисно до някаква 
степен. Просто теренът 
е труден и изграждането 
на магистрала през него 
е предизвикателство. Ва-
жното е да се намери оп-
тималното решение, кое-
то да е, от една страна, 
екологично допустимо, а, 
от друга страна, да бъде 
с разумна цена. Все пак 
трябва да можем и да си 
го позволим. Най-важното 
е да подобрим транспорт-
ното обслужване в цялото 
дефиле. 

Едно от опасенията 

на бранша е, че български 

фирми няма да могат да 

участват в изгражда-

нето на тунела. Какво е 

вашето мнение по въп-

роса? 

Разбира се, че големи-
те компании в страната 
имат потенциал да се 
включат в този инфра-
структурен проект. Има 
български дружества с 
достатъчно добър опит 
в тунелното строител-
ство. Те несъмнено биха 
могли да участват в ка-
къвто и да е било туне-
лен проект. Важно е да се 
знае обаче каква ще бъде 
тяхната роля. Естест-
вено е, че ако проектът 
е относително по-малък, 
те биха могли да се борят 
за водеща роля в евенту-
ални общи сдружения. За 
съжаление, колкото е по-
голям обемът му, толко-

ва техните шансове да 
са основен изпълнител 
намаляват. Работа със 
сигурност би имало във 
всеки един вариант, но 
въпросът е дали ще бъ-
дат основни строители 
или подизпълнители.

Преди  месец  бяха 

обявени процедурите за 

възлагане на обществе-

ни поръчки за проекти-

ране и строителство на 

лот 3.1 и лот 3.3  на АМ 

„Струма“. Кога се очаква 

да станат ясни резулта-

тите от тях?

Предоставихме дос-
татъчно време на компа-
ниите да кандидатстват. 
Причината да отдадем по-
голям срок беше, че проек-
тите са наистина сери-
озни. Двете обществени 

поръчки ще се провеждат 
чрез ограничени процеду-
ри, т.е. с предквалифика-
ция и на два етапа. Сроко-
вете за кандидатстване 
за първия етап са съот-
ветно 10 октомври за лот 
3.1 и до 3 ноември за лот 
3.3 и всички заинтересо-
вани кандидати ще могат 
да подадат заявления. На 
базата на критериите за 
допустимост ще се отся-
ват кандидатите, които 
ще бъдат поканени да по-
дадат същински оферти. 
Основната процедура би 
трябвало да се проведе в 
началото на 2015 г., което 
на свой ред ще ни позволи 
да подпишем договори за 
строителство за лот 3.1 
и лот 3.3 в средата 2015 г. 

Във връзка с всички 

тези големи инфраструк-

турни проекти, по които 

работите, какво пред-

стои пред НКСИП през 

2015 г.?

На базата на тръжни-
те досиета на лот 3.1 и 
3.3 ще бъдат подготвени 
и тръжните документи 
за следващите проекти. 
Това е основната и най-ва-
жна задача. Следващите 
проекти ще са тунелът 
при Железница, който се 
води малкия такъв по АМ 
„Струма“. Той е отделен 
като договор от лот 3.2. 
Също така в началото на 
2015 г. ще стартираме и 
подготовката на тръж-
ните досиета за участъ-
ците, които са част от 
етап 1 на АМ „Хемус“. Така 
че ни предстои доста ра-

През декември ще е готов анализът за въздействието 
на проекта върху защитените зони от Натура 2000

В момента се изгражда лот 2 на АМ „Струма“

бота и вярвам, че всичко 
ще върви по план и без про-
блеми.

Планирате ли промяна 

в тръжната документа-

ция?

Тази, която използваме, 
е изготвена на базата на 
типовите тръжни доку-
менти, които бяха напра-
вени през 2013 г. по идея 
на Министерския съвет 
и със съдействието на 
инициативата JASPERS. 
По отношение на крите-
риите за допустимост и 
специално за АМ „Струма“ 
получихме съдействие от 
стратегическия съветник 
на проекта. Изискванията 
бяха определени след дос-
та задълбочен анализ на 
местния пазар, така че да 
не бъдат нито прекалено 
високи, нито много ниски. 
Що се отнася до договор-
ните условия, работим 
съвместно с консултант, 
който ни е осигурен по 
договор с Европейската 
инвестиционна банка. До-
говорните условия са по 
FIDIC, т.е. при тези кон-
тракти за проектиране 
и строителство изпълни-
телят има отговорност 
за окончателния проект, а 
възложителят предоста-
вя идеен и задава граници-
те, в които той може да 
бъде допълван и променян. 
Строителят също така 
носи отговорност за из-
готвянето на техническия 
проект. 

Какви са приоритети-

те на НКСИП?

Те са изграждането на 
магистралите „Струма“, 
„Хемус“ и „Черно море“. 
Сега сме се насочили из-
цяло към изпълнението на 
поетите ангажименти за 
следващата година. Както 
се вижда, работата ни ос-
новно засяга АМ „Струма” 
и подготовката за стро-
ителство на  АМ „Хемус”. 
По отношение на авто-
магистрала „Черно море”, 

както казах, е критичен 
въпросът с намиране на 
финансиране за проекта. 
За момента сме подгот-
вили формуляр за канди-
датстване за финанси-
ране на подготовката му 
от Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“. Работа-
та по строителството 
предстои и на този етап 
е трудно да се даде повече 
конкретика.

Работите ли  съв-

местно с Агенция „Път-

на инфраструктура“ и по 

какви проекти?

Взаимодействаме си с 
АПИ, доколкото на първо 
място проектите, които 
ние подготвяме, все пак 
не са изолирана част от 
останалата републикан-
ска пътна мрежа. Важно 
е да бъдат добре плани-
рани връзките между ав-
томагистралите, които 
подготвяме, и остана-
лата инфраструктура. 
Имаме общи действия по 
съвместяване на бъдещи-
те интелигентни транс-
портни системи, доколко-
то в момента планираме 
системите за магистрала 
„Струма“ и „Хемус“.

Разбира се, съвместно 
с АПИ ще участваме и в 
инициативата за промяна 
на нормите за проекти-
ране на автомобилни пъ-
тища, която скоро беше 
задвижена от професио-
налната общност. 

Имате ли партньор-

ски дейности с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия?

НКСИП винаги е отво-
рена към всякакви иници-
ативи в сектора. Имаме 
желание работата ни да 
е публична за обществе-
ността, като се стараем 
да публикуваме на сайта 
на компанията всякаква 
информация и анализи, кои-
то могат да бъдат полез-
ни на индустрията.

Снимки в. „Строител“
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Радослава Пенкова, ОП на КСБ – Враца

„Един от основните приоритети на ОП на КСБ – Вра-
ца, е да продължи да защитава интересите на фирмите 
членове пред областната и общинските администрации 
и пред всички ведомства, институции и организации в 
региона“. Това заяви по време на общото редовно съ-
брание на местната структура председателят й инж. 
Росен Дудушки. „Ще се грижим за защита на професио-
налните права и достойнството на членовете на пред-
ставителството и за професионалната етика в секто-
ра. Ще работим за популяризирането на дейността на 
ОП-то и на фирмите с цел повишаване на обществения 
им престиж“, допълни инж. Дудушки. 

Местната структура ще подпомага компаниите 
при вписването им и поддържането на регистрацията 
в Централния професионален регистър на строителя. 
По думите на инж. Дудушки и през 2015 г. от Област-
ното представителство ще следят за спазването на 
изискването за вписване на строителите в ЦПРС при 
кандидатстване по обществени поръчки. 

„Стремежът ни е наши членове да участват във 
всички областни комисии, съвети и институти по про-
блемите на бранша. Целта ни е да отстояваме интере-
сите на фирмите при кандидатстването за изпълнение 
на европроекти. Отново ще подпишем рамков договор с 
кметовете на общините от областта. Редовно ще на-

бираме и предоставяме в централата на КСБ информа-
ция за задълженията на държавата към строителите“, 
подчерта инж. Дудушки.

ОП на КСБ – Враца ще подпомогне учениците от 
паралелката по архитектура и строителство на Про-
фесионалната гимназия „Димитраки Хаджитошин“ в 
областния център със стипендии. Ще бъде подписан 
договор за съвместна дейност с училището. Ще се ор-
ганизира и подпомага провеждането на делови срещи, 
семинари, изложби и други в област та на строителната 
индустрия. В плана за 2015 г. е заложено да се популяри-
зира дейността на Областното представителство на 
страниците на в. „Строител“. 

„До края на годината предстои завършването и 
откриването на новия офис на местната структу-
ра на Камарата във Враца“, заяви инж. Дудушки при 
представяне на отчетния доклад за периода 16 сеп-
тември 2013 г. – 31 юли 2014 г. Той допълни, че през 
настоящата година за първи път ОП-то ще  проведе 
конкурс „Сграда на годината 2013 г.“. Връчването на 
наградите ще се състои на тържеството за Деня на 
строителя.

В края на заседанието бяха приети отчетът за дей-
ността на Областния съвет на ОП на КСБ, докладът 
за  изпълнение на приходите и разходите на местното 
представителство, както и на  Контролния съвет. Одо-
брена бе и план-програмата за дейността за 2015 г. 

Свилена Гражданска

Инж. Дудушки, след като про-

ведохте общото годишно отчет-

но събрание на ОП на КСБ – Враца, 

каква е оценката ви за изминалия 

период? 

Според мен тя е добра. Поставе-
ните задачи в плана ги изпълнихме на 
99%. През периода сключихме споразу-
мение с община Враца за съвместна 
работа. Въз основа на него успяхме да 
участваме при проектирането на ас-
фалтирането на няколко улици в града. 
Включихме се и при оценяването на 
щетите от водното бедствие в райо-
на. На всички форуми на община Враца 
ние присъстваме задължително, и то 
цялото ръководство на ОП-то. 

Същевременно започнахме ре-
монт на офиса на Областното пред-
ставителство. Надявам се до края на 
годината да влезем вече в собствен 
дом. За първи път от 5 години насам 
обявихме конкурса „Сграда на година-
та“, като на Димитровден ще излъчим 
победител. Организирахме дискусии 
с членовете на ОП на КСБ – Враца, 
за проблемите в сектора. Обсъждах-
ме темата и със зам.-кметовете по 
строителство в областта. Разбира 
се, има някои задачи, които не сме до-
вели до край, но работим това да се 
случи. 

Какво е състоянието на сектора 

в областта? 

В момента строителството в ра-
йона е доста проблемно. Работа има, 
но спрените плащания по ОП „Околна 
среда 2007 - 2013“ и по двете оси на 
ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“ 
създават трудности на фирмите 
и невъзможност да се изпълняват 
обектите. Компаниите не са получа-

вали средства от май т.г., което ги 
поставя в много тежко положение. Те 
търсят начини, за да осигурят пари, 
за да продължат да строят, но вече 
възможностите се изчерпват.  Ис-
крено се надявам, че средствата от 
държавния бюджет, които служебното 
правителство отпусна за финансира-
не на тези проекти, бързо ще достиг-
нат общините. А те от своя страна 
ще ги преведат на компаниите, за да 
могат да се завършат в срок обекти-
те. 

Кои са останалите проблеми, с 

които се сблъскват строителите 

в района? 

Неплащането по европроектите е 
основният. Друг е недостигът на ква-
лифицирана работна ръка за сектора. 
За съжаление, в техникума във Враца 
има само половин паралелка, в която 
се подготвят специалисти за бранша. 

Какви обекти се очаква да бъдат 

реализирани до края на годината на 

територията на областта?

Работи се усилено по водния ци-
къл на Враца. Върху 30 дка се изграж-
да градски парк с амфитеатър и други 
атракциони. Асфалтират се няколко 
улици. 

Ако има финансиране, ще се рабо-
ти по отстраняването на щетите 
след водното бедствие в района. 

Какви са приоритетите на ОП на 

КСБ – Враца, за 2015 г.?

Първата ни цел е да привлечем 
повече фирми да станат част от ОП 
на КСБ – Враца. В Централния про-
фесионален регистър на строителя 
са вписани 75, а в Областното пред-
ставителство членуват 39. Друга за-
дача е да подпишем споразумение за 

съвместна дейност с всички местни 
власти по подобие на това с община 
Враца. Ще продължим традицията да 
се срещаме с кметовете и техните 
заместници за по-добри съвместни 
дейности. 

Оптимист ли сте, че новите 

оперативни програми ще осигурят 

повече обекти за фирмите?

За съжаление все още нямаме 
представа за конкретните техни па-
раметри. Надяваме се да са по-добри, 
отколкото са сега. За мен е по-важно 
да завършим стария програмен пери-
од. През последните години все повече 
общински администрации и частните 
фирми се научиха да правят печелив-
ши проекти. Тенденцията трябва да 
продължи и през следващия програмен 
период. Проблемите с финансирането, 
надявам се да не се случват и през 
него, но това не зависи от нас, стро-
ителите.   

Разкажете ни повече за конкурса 

„Сграда на годината“.

Досега не сме организирали подоб-
но състезание. Този конкурс се прави 
в някои областни представителства 
на Камарата. Решихме тази година и 
ние да го обявим. Обектите трябва 
да са изградени до пет години назад, 
защото за съжаление тук строител-
ството не е с такива добри темпове, 
както в София, Пловдив или Бургас. 
Трудно е да организираме конкурса 
година за година. Колегите от ОП - 
Враца, приеха правилата на състе-
занието. В момента върви оценка на 
предложенията в трите категории 
- жилищни, административни и об-
ществени сгради. Надяваме се чрез 
този конкурс да привлечем и нови чле-
нове на ОП на КСБ – Враца. 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ, КОЛЕГИ СТРОИТЕЛИ ВЕТЕРАНИ,

Управителният съвет на Националния клуб на 
строителите ветерани най-сърдечно ви поздравява 
с вашия юбилей. Цялата ви трудова дейност е била в 
строителния отрасъл.

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

10.09.2014 г.                Управителен съвет на НКСВ

НКСВ
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

София, ул. „Михаил Тенев” №6, 
тел. 02/8062443 e-mail: nksv@ksb.bg

Г-ЖА КАЛИНКА КАРАВЕЛОВА – ТЪРГОВИЩЕ, 80-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н МАРИН ТАНКОВ – СОФИЯ, 80-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 80-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н НЕНКО НЕНКОВ – СОФИЯ, 75-и ЮБИЛЕЙ 

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ЙОНЧЕВ – САМОКОВ,   75-и ЮБИЛЕЙ

 Г-Н ИВАН КОЖУХАРОВ  – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 70-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н НИКОЛА ЕВСТАТИЕВ – СОФИЯ, 70-и ЮБИЛЕЙ

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВРАЦА

Ренета Николова

На 19.09.2014 г. във Варна ще се проведе раз-
ширен Управителен съвет на Камарата на стро-
ителите в България. Председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов ще представи информация 
за изпълнението на приетите решения на УС, а 
изп. директор инж. Иван Бойков за изпълнението 
на бюджета към 31.08.2014 г. Данни от отчета за 
дейността на Комисията за воденето, поддържа-
нето и ползването на Централния професионален 
регистър на строителя ще изнесе доц. д-р Георги 
Линков, председател на Комисията за ВВП на ЦПРС. 

В дневния ред на УС са още - разглеждане на от-
чета за дейността на КСБ за периода септември 
2013 г. – септември 2014 г. и на изпълнението на 
бюджета за 2013 г. Членовете на съвета ще обсъ-
дят и основните насоки за развитие на организа-
цията и проектобюджета за 2015 г. и ще приемат 
дневен ред за общото събрание на КСБ, насрочено 
за 6.11.2014 г. УС ще определи и състава на Коми-
сията за годишната класация на фирмите, вписани 
в ЦПРС. Инж. Бойков ще запознае участниците с 
резултатите от проведено представително про-
учване „Състояние и проблеми на строителните 
организации в България и ролята на КСБ при ре-
шаването на тези проблеми“. Зам.-председателят 
на Камарата Пламен Иванов ще говори по темата 
„Алтернативна система за професионална квали-
фикация на кадрите в строителството“. 

Предвижда се на заседанието да бъдат приети 
и нови членове на КСБ.

Инж. Росен Дудушки, председател 
на ОП на КСБ – Враца: 

Снимка ОП на КСБ – Враца

Снимка Денис Бучел
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През 2009 г. участвах в конференция за изолации 
в строителството и за първи път чух за пасивните 
къщи. Оттогава мисля и работя за това цялата ин-
формация по темата да стигне до учениците. През  
2011 г. с безценната помощ и партньорство на КСБ 
изпълнихме един проект съвместно с център за про-
фесионално обучение в Котбус – Германия.  

Наши възпитаници минаха през триседмично обу-
чение и резултатът беше, че създадохме електрон-
но учебно помагало, в което вкарахме германския 
опит. То е поместено на сайта и се използва и от 
учители, и от техните ученици. Този проект беше 
за строителни техници, после изпълнихме втори за 
специалистите по електрически инсталации, които 
се запознаха с практиките по прилагането на ВЕИ 
във фотоволтаични централи в Испания.

Третият ни проект „Чиста Европа - зелена енер-
гия“, отново с немския ни партньор, изигра решаваща 
роля за надграждане на знанията на строителните 
техници и геодезисти, като включваше и мерки за 
енергийна ефективност в инфраструктурното стро-
ителство. Така моята идея да възпитаваме желание 
в учениците да използват оптимално енергията се 
развива година след година. Сега изпълняваме и про-
ект за екоматериали в енергийно ефективното стро-
ителство. 

Съавтор съм на новата учебна програма и по мое 
настояване в нея влизат теми и часове за енергийно 
ефективното строителство, тъй като там е бъде-
щето.

Елица Илчева

Създаване на център 
за върхови постижения, 
който ще спомага съ-
трудничество на хора с 
различна квалификация в 
сектора на енергийното 
строителство, е една от 
целите на проекта „Обу-
чения по енергийна ефек-
тивност за строителни 
специалисти“, който е 
втори етап от инициа-
тивата BUILD UP Skills в 
България. Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) е основен партньор. 
Центърът за върхови по-
стижения първоначал-
но ще се финансира със 
средства на проекта, а 
впоследствие ще започне 
свой самостоятелен жи-
вот. 

В рамките на 30-ме-
сечния срок на изпълнение 
на втория етап на BUILD 
UP Skills EnerPro ще бъдат 
създадени или актуализи-
рани още учебни програми 
и помагала и платформа 
за електронно обучение. 
Предвиден е курс за пре-
подаватели и строителни 
специалисти в Германия. 
Проектът е финансиран 
по програма „Интели-
гентна енергия – Европа” 
и ще бъде изпълняван от 
консорциум, в който вли-
зат КСБ, Центърът за 
енергийна ефективност 
„ЕнЕфект”, Националната 
агенция за професионално 
образование и обучение 
(НАПОО), институтът 
„Пасивна къща“ – Дарм-
щат, Германия, Профе-
сионалната  гимназия по 
строителство и архитек-
тура – Пазарджик, Профе-
сионалната гимназия по 
строителство, архитек-
тура и геодезия „Пеньо 
Пенев“– Русе, „Ар Си Про-

фешънъл“, Професионал-
ната  гимназия по транс-
порт и енергетика „Хенри 
Форд” и Професионалната 
гимназия по електроника 
„Джон Атанасов" (София).

Първата среща по про-
екта се състоя през сед-
мицата в офис сградата  
на КСБ. 

„Постигането на це-
лите на ЕС в областта 
на енергията и климата 
за 2020 г. представлява 
сериозно предизвикател-
ство пред сектор, който 
трябва да бъде готов да 

осигури обновявания с 
високи енергийни показа-
тели и по-специално про-
екти за здания с почти 
нулево потребление на 
енергия. Тази задача из-
исква значителни усилия 
за увеличаване на броя 
на квалифицираните ра-
ботници, което е пряко 
свързано с качеството 
на образователните про-
грами и включването на 
обучение по интелигент-
ни решения за енергий-
на ефективност и ВЕИ в 
сградите“, каза координа-

Нашата мисия 
е да подпомагаме и 
подкрепяме полити-
ките за енергийна 
ефективност. Но 
осъзнахме, че те 
не могат да се осъ-
ществяват, без да 
се работи по кон-
кретни  проекти.  
Настоящият е на-
сочен към подобря-
ване на квалификацията на строителните работни-
ци. При това не как да е, а съгласувано на европейско 
равнище.

На първия етап 30 държави се включиха в инициа-
тивата BUILD UP Skills. Българският проект бе пред-
ставен достойно и отзивите са доста положителни, 
дори учудващи за мен. Искахме да създадем нацио-
нални платформи за дискусии и успяхме да привлечем 
над 40 официални потвърждения за сътрудничество. 

Въз основа на партньорството ни с КСБ напра-
вихме анализ, който може да се ползва и като мето-
дология, а на негова база и предложения за промени 
в образователната система. Сега работата ни про-
дължава.

Драгомир Цанев, координатор на проекта, „ЕнЕфект”: 

Г-жо Димитрова, с как-

во проектът е интересен 

за една държавна институ-

ция, каквато е вашата?

Националната агенция за 
професионално образование 
и обучение (НАПОО) участва 
и в първия етап на проекта 
и аз считам, че това бе една 
важна дейност в отговорно-
стите на агенцията. В про-
екта има много големи въз-
можности за гарантиране 
на неговата устойчивост, 

което го прави изклю-
чително ценен. Само по 
пътя на тестването на 
подходи и методи можем 
да създадем система, за 
да живеем по-добре. 

Доколко е спешна 

необходимостта от 

разработването на 

нови учебни планове и 

програми?

Разписването на държав-
ни образователни изисквания 
за нови учебни планове и ком-
петентности, които тряб-
ва да създадем в сферата на 
професионалното обучение, 
е много важно. Убедени сме, 
че този проект идеално ще 
се обвърже с друг, с който 
ние сме ангажирани - за ва-
лидиране на професионални 
компетентности.  Това, кое-
то ще се изведе като опит, 

може да осигури процеса на 
валидиране. 

Промените в програми-

те за обучение като че ли 

се налагат доста трудно 

обаче?

Това е консервативна 
система, но животът не 
чака и новите методи тряб-
ва да влязат в училище, за 
да се гарантира качестве-
на работна ръка. Колкото и 
с недоверие да се отнасяме 
към придобитите квалифика-
ции, те са гаранция, че хора-
та могат да правят нещата 
както трябва. 

Резултатите от тук ще 
се приложат в друг проект и 
ще се създаде възможност 
да валидираме документи за 
професионална квалифика-
ция, които да отговарят на 
европейските изисквания. 

Емилия Димитрова, Национална агенция 
за професионално образование и обучение:

Петя Иванова, директор на ПГСА – Пазарджик:

торът Драгомир Цанев от 
„ЕнЕфект”. 

В отговор на тези нуж-
ди BUILD UP Skills EnerPro 
ще дефинира, анализира и 
опише необходимите тех-
нологични компетенции, 
свързани с най-разпрос-
транените решения за 
енергийна ефективност 
и възобновяеми енергийни 
източници в зданията и 
ще инициира необходими-
те промени. Участниците 
трябва да разработят и 
лицензират нови програ-
ми за обучение. Това ще 
доведе и до подобряване 
на квалификацията на 
строителните работни-
ци и специалисти. Зало-
жената цел е най-малко 
250 сертифицирани слу-
жители в сектора и 50 
преподаватели, обучени 
само от партньорите по 
проекта в рамките на 
срока на неговото изпъл-
нение. Освен това ще се 
работи за подобряване на 
институционалната ор-
ганизация в системата 
на професионалното обу-
чение. Идеята е да се до-
принесе за изпълнение на 
предложените препоръки 
във всички приоритетни 
области, заложени в На-
ционалната пътна карта, 
разработена и приета в 
първия етап от инициа-
тивата BUILD UP Skills. 
Надеждата е по този на-
чин да бъдат осигурени 
дългосрочни ефекти, кои-
то до голяма степен да 
повлияят за усъвършенст-
ване на съществуващите 
умения на работната сила 
в отговор на новите изис-
квания на пазара.

Изпълнителният ди-
ректор на „ЕнЕфект” арх. 
Здравко Генчев заяви, че 
проектът ще работи за 
повишаване на имиджа на 
строителната професия 
и за това да се създава 
нагласа за дългосрочни 
решения в областта на 
енергийната ефектив-
ност. 

„Фокусът в този про-
ект е върху работещите 
в сектора, а нашата дей-
ност ще има пряко значе-
ние за учебните програми, 
най-малко върху препода-
вания материал с акцент 

върху енергийно ефектив-
ните обновявания на сгра-
дите“, обясни той. Много 
интересна за присъства-
щите бе неговата презен-
тация „Почти нулево енер-
гийна сграда на основата 
на стандарта „Пасивна 
къща“. Специален гост на 
събитието бе Волфганг  
Хаспер от институт „Па-
сивна къща“ – Дармщат, 
Германия. Институтът е 
създаден от проф. Волф-
ганг Файст, който 1991 г. 
изгражда първата пасивна 
сграда, която и до днес не 
е променила своите пока-

затели за ефективност. 
„Днес има 50 000 подоб-

ни обекта със сертифика-
ти ISO 7730 на института“, 
разказа Хаспер и припомни, 
че според последните ев-
ропейски директиви след 
2020 г. почти всички нови 
здания трябва да са нуле-
военергийни. Сега инсти-
тутът се съсредоточава 
върху следене на качество-
то, като за тази цел обуча-
ва архитекти, проектанти 
и строители от цял свят. 
Вече има 24 обучителни 
институции в 17 държави и 
4000 възпитаници. 

Снимки Денис Бучел
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Инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ - Силистра: 

Мирослав Еленков

Инж. Димо Мирчев – уп-
равител на „Пътстроймон-
таж” ООД, е роден на 11 
юли 1975 г. в китното селце 
Добротица, което е разпо-
ложено на 36 км югозапад-
но от Силистра. Средното 
си образование завършва 
в техникума по механоте-
хника, специалност „Елек-
трообзавеждане и електро-
снабдяване на промишлени 
предприятия”. Следва висше 
образование в Техническия 
университет във Варна, спе-
циалност „Електрообзавеж-
дане на водния транспорт”. 
Има магистратура от Вели-
котърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий”. 
Тя е по „Стопанско управле-
ние”. В момента завършва 
и магистратура „Пътно 
строителство” във Варнен-
ския свободен университет 
„Черноризец Храбър”. След 
пенсионирането на баща си 
инж. Мирчев заема поста му 
на управител на фирма „Път-
строймонтаж” ООД. 

„Първоначално не съм 
мислил, че ще се занимавам 
със строителство, въпреки 
че винаги съм проявявал ин-

терес към бранша и обичам 
да изграждам. За мен беше 
предизвикателство да се 
включа в този вид дейност 
и да реализирам много цели, 
които си поставих по-късно”, 
споделя строителят. 

„Отначало почти всичко 
ми беше ново и непознато. 
Изказвам благодарности на 
баща си,  Петър Лазаров, 
който ме въведе в бранша. 
През първите години имах 
повече време да съм на 
строителната площадка, 
защото бюрокрацията беше 
по-малко. Но след 2010 г. тя 
надделя многократно и в мо-
мента всички фирми в стра-

ната се занимават повече с 
административна работа, 
отколкото с основната си 
дейност – строителство-
то”, допълва инж. Мирчев.

„Пътстроймонтаж” ООД 
– Силистра, е основана през 
1993 г. с решение на Минис-
терския съвет като правоп-
риемник на производстве-
ната дейност на пътното 
управление в града. Впослед-
ствие тя се приватизира и 
в настоящия момент е със 
100%  частен капитал. Фир-
мата е основният изпъл-
нител на повечето средни 
ремонти и рехабилитации 
по републиканската пътна 
мрежа на територията на 
областта, както и на IV-
класната и уличната мрежа 
в населените места. Друже-
ството има опит и в изпъл-
нението на канализационни 
съоръжения. То разполага с 
достатъчен обем от земе-
копна, асфалтополагаща и 
уплътнителна техника за 
изпълнение на видове ра-
боти по пътна, канализа-
ционна и водопроводна ин-
фраструктура. Също така 
дружеството разполага със 
собствена кариера „Поп Кра-
лево” за добив на скални ма-

териали и с асфалтова база, 
оборудвана с асфалтосмеси-
тел Just black, с производи-
телност 150t/h на водещата 
швейцарска фирма Ammann. 
Всичко това го прави търсен 
партньор и надежден изпъл-
нител. „Пътстроймонтаж” 
ООД е вписана в ЦПРС, член  
е на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) и на 
Българска браншова камара 
„Пътища”. По-значимите 
обекти, които фирмата е 
направила, са път „SLS 3088 
- парк Орехова гора - гр. 
Силистра”,  изграждане на 
канализация и водопровод 
в Главиница, реконструкция 

на улична мрежа, тротоари 
и рехабилитация на зелени 
площи в Тутракан.

„Да изградя инсталация, 
която да дава възможност 
за рециклиране на строител-
ни материали и повторното 
им влагане в производство-
то. Да се постигне високо 
качество на приемлива цена.  
Да се убедят всички държав-
ни възложители, че най-ни-

ската цена води до най-лошо 
качество и загуба за всички 
данъкоплатци”, по този на-
чин инж. Димо Мирчев опис-
ва предизвикателствата, с 
които се сблъсква в строи-
телното си ежедневие. 

„Цел за мен е да изградя 
най-модерната високопроиз-
водителна кариера за инерт-
ни материали в област Сили-
стра, отговаряща на всички 
приети изисквания и стан-
дарти, използвани в строи-
телството”, обяснява той.

„През последните годи-
ни икономическата криза 
оказа съществено влияние 
върху бранша в страната. 

То бе усетено особено сил-
но в по-малките областни 
градове като нашия. Компа-
ниите намалиха драстично 
работниците и служители-
те си, много от по-малките 
фирми, свързани с високото 
строителство, прекрати-
ха дейността си. Основ-
ните трудности, с които 
се сблъскваме в района, са 
липсата на поръчки и не-
лоялната конкуренция. За 
съжаление няма и големи 
инвеститори. Ние сме на 
второ място по изоставане 
след Северозападния район. 
Инвеститорите първо се 
насочват към Южна Бълга-
рия, а след това на север от 
Балкана. Нелоялната конку-
ренция е най-големият бич 
за строителните фирми. 
Необходима е регламента-

ция за подизпълнителите. 
Дискриминационни условия 
в тръжните документи не 
липсват. Във всички по-го-
леми търгове са заложени 
завишени критерии, които 
не могат да се покрият от 
местните фирми. Поставят 
се условия на границата на 
закона, като се изискват 
изпълнени обекти от най-
различен характер”, така 
инж. Мирчев описва нево-
лите, с които се сблъскват 
той и неговите колеги от 
региона. 

Задачите, които си е по-
ставил като председател 
на местната структура 
на КСБ, са да защитава ин-
тересите на фирмите и да 
помага на местната власт 
при борбата й със сивата 
икономика в сектора. За 

тази цел постоянно ще се 
информират общинските 
администрации за вписани-
те и отпадналите от ЦПРС 
компании  и за настъпилите 
промени в нормативната 
уредба, ЗУТ, ЗОП и в други 
актове, имащи отношение 
към строителния процес.

Инж. Мирчев очертава и 
големите предимства и ро-
лята на КСБ в строителния 
живот: „Тя защитава инте-
ресите на бранша. Бори се 
за промени в основните за 
нас закони ЗОП и ЗУТ. Съ-
държанието на настоящите 
в момента актове (ЗОП и 
ЗУТ) води след себе си из-
ключително много проблеми 
при практическото им при-
лагане. Промените трябва  
да улеснят и направят въз-
можно изпълнението на от-
делни видове СМР в строи-
телството. Като пример за 
проблем, с който се сблъск-
ваме, мога да посоча авто-
транспорта в ниското стро-
ителство (не се признават 
технологичните почивки на 
шофьорите при определяне 
на часовете отработено 
време за деня). 

Извън работното еже-
дневие инж. Мирчев оби-
ча да става рано и да се 
разхожда сред природата. 
„Държа да изпипвам рабо-
тите си до съвършенство 
и затова мотото на упра-
вляваната от мен фирма е 
„Стандарт в изграждането 
на пътища”. Хобито ми е да 
ходя на риболов през свобод-
ното си време, което е все 
по-малко”, описва бита си 
инженерът.

Асфалтовата база

Кариерата „Поп Кралево“

Един от ремонтираните пътища от „Пътстроймонтаж“ ООД

Снимки „Пътстроймонтаж” ООД 
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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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Жан-Клод Юнкер показа „печелившия си състав“

Невена Картулева

Номинираната от Бъл-
гария за представител на 
страната в ЕК - Криста-
лина Георгиева, ще бъде 
вицепредседател на Ко-
мисията с ресор бюджет 
и човешки ресурси. Това 
стана ясно от изявление-
то на новоизбрания пред-
седател Жан-Клод Юнкер, 
който обяви на пресконфе-
ренция състава и разпре-
делението на отговорно-
стите в своя екип. Новата 
ЕК обаче трябва да получи 
зелена светлина от Евро-
пейския парламент, който 
ще изслуша кандидат-чле-
новете, а след това ще се 
произнесе анблок за съста-
ва й. Петгодишният ман-
дат на комисията „Юнкер“ 
ще започне с встъпването 
й в длъжност на 1 ноември 
и ще продължи до 2019 г.

„ЕК, която ви предста-
вям, е политическа, дина-
мична и ефикасна, готова 
да даде нов тласък на Ев-
ропа. Разпределих порт-
фейлите между личности, 
а не между страни. Изкар-
вам 28 играчи на терена. 
Всеки от тях ще изпълня-
ва конкретна роля. Това е 
печелившият ми състав“, 
коментира Юнкер. По ду-
мите му Георгиева е пока-
зала безпогрешна служба 
в досегашната комисия и 
е изградила впечатляваща 
мрежа от международни 
контакти. 

На новия си пост бъл-
гарският представител 
в ЕК ще работи тясно с 
останалите заместници 
на председателя и ще на-
пътства работата на ев-
рокомисарите. Тя ще следи 
генералните дирекции по 
бюджет, човешки ресурси, 
по преводи, Европейската 
служба за борба с измами-
те (ОЛАФ). Георгиева ще 
наблюдава също службите 
по разплащанията и назна-
ченията, по инфраструк-
турата и логистиката. 
Нейна отговорност ще 
бъдат Европейската служ-
ба за подбор на кадрите и 
Европейското училище за 
администрацията. Досега 

Георгиева беше европей-
ски комисар за междуна-
родното сътрудничество, 
хуманитарната помощ и 
реакция при кризи. Била е 
вицепрезидент на Светов-
ната банка.

След съобщението, че 
заема вицепредседател-
ското място, тя написа 
във Facebook: „Нови предиз-
викателства пред  стоят! 
Току-що бях обявена за кан-
дидат зам.-пред седател 
на Европейската комисия, 
отговарящ за бюджет и 
човешки ресурси. Благода-
ря на новоизбрания пред-
седател на ЕК Жан-Клод 
Юнкер за гласуваното до-
верие и благодаря на всич-
ки за подкрепата!“ Предиз-
викателствата пред нея 
действително предсто-
ят. Новият бюджет на ЕС 
е първият в историята 
му, който е по-малък от 
предходния. Финансова-
та криза не е преодоляна, 
а темата за фискалната 

дисциплина и редуциране-
то на разходите е ключова 
за страните членки. Това 
предполага, че през пред-
стоящите пет години ко-
мисията ще е натоварена 
със задачата да решава 
спорни въпроси.

На следващия ден са-
мата Георгиева уточни, че 
ще отговаря за 140 млрд. 
евро, колкото е бюджетът 
на общността, и за 30 хил. 
души, които работят в 
Брюксел.

Мина Андреева е дру-
гото попълнение от Бълга-
рия в ЕК. Тя ще бъде един 
от тримата основни гово-
рители на институцията. 
Работата в Брюксел не е 
нова за нея. Тя беше гово-
рител на еврокомисаря по 
правосъдието и основните 
права Вивиан Рединг.

В отбора на Юнкер има 
9 жени – колкото са и в ко-
мисията „Барозу“. Очаква-
ше се представителите 
на нежния пол да бъдат 

половината от състава й 
заради неколкократните 
обръщения на новия пред-
седател към ръководите-
лите на държавите членки 
да номинират жени за ви-
соките постове в Брюксел. 
Според него не е бил отбе-
лязан напредък в борбата 
за равенство между поло-
вете, но със запазването 
на броя на дамите не е 
направена и крачка назад. 
Трима от седемте му за-
местници ще бъдат жени. 
С изключение на Георгиева 
останалите шест вице-
председатели са бивши 
или настоящи премиери 
или министри на външни-
те работи на страните, 
които ще представляват 
в ЕК.

Като отражение на 
политическата ситуация 
в 28-те страни членки в 
комисията ще има 15 пред-
ставители на десницата и 
център-дясно, осем социа-
листи и петима либерали.

Трите големи сили си 
поделят най-важните ко-
мисарски постове. Фран-
цузинът Пиер Московиси 
ще отговаря за икономи-
ческата и валутната по-
литика. Джонатан Хил от 
Великобритания ще е ев-
рокомисар по финансовата 
стабилност и услуги и ка-
питаловите пазари. Герма-
нецът Гюнтер Йотингер е 
избран за еврокомисар по 
дигиталната икономика и 
информационното обще-
ство. 

Люксембург, Жан-Клод Юнкер - председател на 
ЕК, бивш премиер и председател на Еврогрупата. 

Холандия, Франс Тимерманс - първи зам.-предсе-
дател на ЕК с ресор регулация, междуинституционал-
ни отношения, върховенството на закона и Хартата 
на основните права. Досегашен министър на външ-
ните работи. 

България, Кристалина Георгиева – зам.-предсе-
дател на ЕК с ресор бюджет и човешки ресурси. 

Италия, Федерика Могерини – зам.-председател 
на ЕК и върховен представител на ЕС за външната 
политика и сигурността. Досегашен министър на 
външните работи. 

Финландия, Юрки Катайнен  - зам.-председател 
на ЕК с ресор работни места, растеж, инвестиции и 
конкурентоспособност. Досегашен зам.-председател 
и европейски комисар за икономическите и валутни-
те въпроси и бивш премиер.

Латвия, Валдис Домбровскис – зам.-председател 
на ЕК с ресор политиката за еврото и социалния ди-
алог. Бивш премиер.

Словения, Аленка Братушек – зам.-председател 
на ЕК с ресор енергиен съюз. Бивш премиер.

Естония, Андрус Ансип – зам.-председател на ЕК 
с ресор единния дигитален пазар. Бивш премиер, при-
съединил Естония към еврозоната през 2011 г.

Полша, Елжбиета Биенковска - комисар за въ-
трешния пазар, индустрията, предприемачеството 
и малките и средните предприятия. Досегашен ви-
цепремиер.

Румъния, Корина Крецу - комисар за регионална-
та политика. Досегашен лявоцентристки евродепу-
тат.

Словакия, Марош Шефчович - комисар за транс-
порта и космическите програми. Досегашен зам.-
председател на ЕК с ресор междуинституционални 
въпроси и администрация. 

Великобритания, Джонатан Хил - комисар за 
финансовата стабилност, услугите и капиталовите 
пазари. Бивш дясноцентристки лидер на Камарата 
на лордовете.

Дания, Маргрете Вестагер - комисар за конку-
ренцията. Политик от кариерата и лидер на социал-
либералите от 2007 г.

Франция, Пиер Московиси - комисар за икономи-
ческите и финансовите въпроси, данъчното облагане 
и митническия съюз. Бивш министър на финансите. 

Германия, Гюнтер Йотингер - комисар за диги-
талната икономика и информационното общество. 
Досегашен еврокомисар по енергетика.

Швеция, Сесилия Малмстрьом - комисар за тър-
говията. Досегашен комисар за вътрешните работи.

Испания, Мигел Ариас Канете - комисар по въпро-
сите на климата и енергетиката. Бивш министър на 
земеделието.

Малта, Кармену Вела - комисар за околната сре-
да, морските въпроси и риболова. Бивш министър на 
туризма. 

Ирландия, Фил Хоган - комисар за земеделието и 
развитието на селските райони. Бивш министър на 
околната среда.

Португалия, Карлуш Моедаш - комисар за изслед-
ванията, науката и иновациите. Досегашен държавен 
секретар. Бил е банкер в „Голдман Сакс“.

Унгария, Тибор Наврачич - комисар за образова-
нието, културата, младежта и гражданството. До-
сегашен външен министър от управляващата дяс-
ноцентристка партия ФИДЕС. Бивш министър на 
правосъдието и вицепремиер.

Чехия, Вера Юрова - комисар за правосъдието, 
потребителите и равенството на половете. Досе-
гашен министър на развитието. 

Хърватия, Невен Мимица - комисар за междуна-
родното сътрудничество и развитието. Досегашен 
комисар за защита на потребителите. 

Австрия, Йоханес Хан - комисар за отношенията 
със съседните страни и преговорите за разширяване 
на ЕС. Досегашен еврокомисар по регионална поли-
тика. 

Гърция, Димитрис Аврамопулос  - комисар за миг-
рацията и вътрешните работи. Досегашен министър 
на отбраната. 

Белгия, Мариане Тисен - комисар за заетостта, 
социалните въпроси, професионалната квалификация 
и трудовата мобилност. Дясноцентристки евроде-
путат.

Кипър, Христос Стилианидис  - комисар за ху-
манитарната помощ и управлението на кризи. Бивш 
говорител на правителството. 

Литва, Витенис Повилас Андриукайтис - коми-
сар за здравеопазването и безопасността на хра-
ните. 
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„БСП лява България”: 

АБВ: 

ДПС: 

ББЦ:

Реформаторски блок: 

„Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО“: 

Големите инвестиционни проекти, данъците и еврофондовете 
са основните теми в управленските програми на партиите

Невена Картулева

Предизборната кампания за 
предсрочния парламентарен вот на 
5 октомври започна. В конкуренция за 
гласовете на хората влязоха 18 пар-
тии, 7 коалиции и петима независими 
кандидати. Някои формации вече офи-
циално дадоха старт на агитацията, 
други ще открият кампаниите си чак 

в средата на месеца. Засега полити-
ческите сили декларират, че ще за-
ложат на позитивизма, но в изявите 
им се случва да споменават и своите 
опоненти. Дали ще запазят добрия 
тон, предстои да видим и по време 
на телевизионните дебати.

Ходът на кампанията обаче съв-
падна с трагични събития, свързани 
с поредни природни бедствия. Това 

стана причина много от представи-
телите на партиите да се включат в 
спасителни и благотворителни ини-
циативи в помощ на пострадалите 
в страната. Други предпочетоха да 
дадат скромно начало на кампании-
те си и да направят парични дарения 
в подкрепа на засегнатите региони. 
Ето как формациите влязоха в пре-
дизборната битка през седмицата.

Коалиция „БСП лява България“ откри кампанията си 
със скромна, но тържествена церемония със симфоничен 
оркестър в зала 6 на НДК. „Бедна България има нужда от 
социална чувствителност. Ще дарим средства за две 
училища в Мизия“, заяви председателят на социалисти-
те Михаил Миков, като призова и останалите полити-
чески сили да подкрепят бедстващите региони. 

Приоритетите на левите са реализиране на газопро-
вода „Южен поток“, както и предприемане на активни 
действия за строителството на АЕЦ „Белене“. В сфера-
та на енергетиката ангажиментите им включват още 
удължаване на срока на експлоатация на V и VI блок на 
АЕЦ „Козлодуй“ и изграждане на нови мощности в цен-
тралата. От столетницата предлагат създаването 
на публични регистри към ведомствата и общините, 
които да предоставят информация за разпределянето 
на държавните средства и техните ползватели.

Коалицията се обявява за законови промени по от-
ношение на търговските банки и на банковия надзор, за 
да се повиши отговорността на основните акционери 
и да се намали рискът за вложителите. Предизборната 
им платформа включва и преминаване към прогресивно 
облагане на доходите на физическите лица и към семей-
но подоходно облагане. 

Коалиция АБВ откри предизборната си кампания във 
Варна с концерт на Тони Димитрова, Васил Петров и 
Дани Милев. На сцената на летния театър бяха пред-
ставени водачите на листи в цялата страна. Лидерът 
Георги Първанов посочи най-важните точки от предиз-
борната програма на формацията. Тя се обявява за пре-
зидентска република, за мажоритарен вот, трикратно 
съкращаване на партийните субсидии, премахване на 
плоския данък и за прогресивно облагане.

„Днес аз излизам пред вас от името на моите съмиш-
леници, на колегите, на приятелите с простичкия анга-
жимент за една здрава и добре уредена държава. Това е 
основното послание на АБВ. Ние сме за възраждане на 
държавността, за успяваща нация и достоен живот на 
всеки”, заяви Първанов.

Платформата на АБВ включва още оптимизиране 
на съдебната система чрез избор и мандатност на съ-
диите, както и премахване на партийните квоти във 
Висшия съдебен съвет и намаляване от 7 на 5 години 
на мандата на главния прокурор и избирането му от 
парламента. Коалицията планира създаване на агенция 
за борба с корупцията по високите етажи на власт-
та, възстановяване на военнопромишления комплекс. 
Акцент в програмата са изграждането на АЕЦ „Белене“, 
VII реактор на АЕЦ „Козлодуй“ и ускоряването на строи-
телството на „Южен поток“. 

ДПС даде начало на 
кампанията си в шумен-
ското село Черна. Преди 
митинга от формацията 
участваха в церемония по 
поднасяне на венци и цветя 
на паметника на състеза-
теля по борба Коджа Юсуф 
в с. Хитрино и на първата 
копка на къщата - музей 
на бореца, която ще бъде 
изградена в родното му 
с. Черна. След откриване-
то на кампанията започ-
наха състезания по мазни 
борби в памет на Юсуф. 

Старт на предизборна-
та надпревара даде пред-
седателят на партията 
Лютви Местан. Платфор-
мата на ДПС предвижда 
прозрачност и отчетност 
на управлението – чрез 
оценка на въздействието 
на нормативните акто-
ве върху обществената 
среда. Под втора точка 
са записани икономическо 
развитие и финансова ста-
билност. Според партия-

та приоритет трябва да 
бъдат подобряването на 
бизнес средата и стимули-
рането на икономическата 
активност. Формацията 
предвижда ефективни мер-
ки за подкрепа на малките 
и средните предприятия и 
равноправни възможности 
за участието им в инвес-
тиционния процес. Сред 
целите, които си поста-
вят, са подобряване на 
нормативната регулация 
на междуфирмената за-
длъжнялост, редовни и в 
срок плащания от държа-
вата към частни компании, 
ограничаване на админи-
стративния натиск върху 
бизнеса. Усъвършенст-
ването на системата за 
ефективно усвояване на 
европейските фондове и 
извънредни мерки за уско-
ряване изпълнението на 
проектите от програмен 
период 2007 – 2013 г. също 
са сред основните задачи 
на формацията.

Коалицията „Бълга-
рия без цензура“ откри 
кампанията си в Стара 
Загора със спектакъл на 
Нешка Робева и концерт 
на Деси Добрева. В осно-
вата на управленската 
програма на партията е 
отварянето на 1 млн. ра-
ботни места за 8 години. 
„Предлагаме работеща 
програма, която при шанс 
за реализация ще покаже 
на българите резултати 
още през първите 1-2 го-
дини“, коментира лидерът 
на ББЦ Николай Бареков. 
Според него формацията 
не е нито лява, нито дяс-
на, защото социалната 
политика, която предлага, 
е уникална по рода си.

Проблемите, посочени 
в платформата, са чети-

ри - неграмотност, демо-
графска криза, социална 
сегрегация и безработица. 
Партията предвижда въ-
веждане на казармата под 
формата на образовател-
на и трудова повинност 
за неграмотни и мало-
грамотни, образователен 
ценз за гласуване, както 
и за получаване на детски 
надбавки, безплатно здра-
веопазване.

ББЦ иска създаване 
на министерство на де-
мографията и на мигра-
ционните въпроси. То ще 
се грижи да се осигурят 
условия, за да се връщат 
грамотните българи, кои-
то работят в чужбина. 
ББЦ ще настоява и за от-
немане лицензите на ЕРП-
тата. 

ГЕРБ откри предизборната си кампания в столич-
ната зала „Арена Армеец“. Нейният старт беше даден 
от някогашния син активист, поета Едвин Сугарев. 
Последваха изпълнения на певеца Веселин Маринов и на 
ансамбъл „Българе“.

Новото е, че партията ще агитира с говорещи 3D 
плакати на лидера Бойко Борисов. Чрез специално прило-
жение за смартфони и таблети ще се сканира плакатът 
и ще звучи гласът на Борисов.

Управленската програма на партията планира обе-
диняване на Националната агенция за приходите и Аген-
ция „Митници“ с цел ограничаване на сивата икономика. 
Предвижда се подкрепа за изграждане и създаване на 
зони за икономическо развитие (бизнес хъбове, инкуба-
тори, логистични центрове). В платформата е записан 
ангажиментът за незабавен старт на мерките по про-
грамите от новия период 2014 - 2020 г. ГЕРБ планират 
уреждане в закон на мястото и ролята на органите, на-
товарени с управлението и контрола на еврофондовете, 
за да се гарантират правата на бенефициентите. Те 
залагат и на уеднаквяване и опростяване на основните 
процедури, и на изцяло електронен документооборот за 
управление на еврофондовете и проектите.

Реформаторският блок откри кампанията си в Па-
зарджик с молебен за благоденствието на България в 
църквата „Света Богородица“. След това във Варна се 
състоя още едно голямо откриване – този път с лиде-
рите на коалицията Радан Кънев и Касим Дал.

На церемонията бяха представени приоритетите 
на формацията. Тя се обявява за незабавни реформи в 
правосъдието, сигурността и енергетиката; цялостно 
оптимизиране на публичната администрация и прекра-
тяване на партийната намеса в държавната служба. 
Реформаторите предвиждат въвеждането на електрон-
ни услуги за гражданите и бизнеса, както и стартира-
нето на е-обществени поръчки. В своята програма те 
са записали ангажимент за незабавното ни приемане в 
Европейския банков надзор, ускорено присъединяване на 
България към еврозоната, активна роля на страната ни 
в учредяването на Европейския енергиен съюз.

 От РБ предвиждат подготовка на проект за про-
мени в Конституцията и избори за Велико народно съ-
брание заедно с президентския вот през 2016 г. Сред 
задачите им е и осигуряването на пълна публичност на 
договорите за „Южен поток“ и другите големи инвести-
ционни проекти с участието на България.

Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО” откри 
предизборната си кампания в зала „България” в столицата 
с участието на ансамбъл „Гоце Делчев”. Управленската 
програма на коалицията предвижда възраждане на иконо-
миката и стимулиране на частния бизнес, освобождаване 
на търговския дух на българина от административния 
рекет на държавата. Основен акцент са подпомагане-
то на туризма като печеливш отрасъл и създаването на 
министерство на туризма, спирането на огромната по 
размерите си контрабанда на горива, алкохол, цигари.

Формацията планира минимум 20% от местните данъ-
ци да остават в общините. Лидерът й Валери Симеонов 
подчерта, че ще настояват да се въведе гъвкаво ДДС. „Не 
може ДДС за хазарта да е по-ниско от ДДС за лекарства-
та”, категоричен бе той. Детските помощи и социалните 
придобивки да бъдат съобразени с образователния ценз 
и конкретния принос на ползвателя им към държавата са 
сред останалите искания на коалицията.

ГЕРБ:
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За компанията изпълнението на обекта  
в рудник „Елаците“ е нов опит в сферата  
на управление на водите

Емил Христов

Над 15 млн. лв. са инвес-
тирани в рехабилитация-
та на пътя III-7602 Хасково 
– Голям Манастир – Гене-
рал Инзово – Роза. Трето-
класната отсечка е пряка 
транспортна връзка между 
областите Ямбол и Хасково, 
която осигурява достъпа до 
ТЕЦ „Марица-изток“ и поема 
потока от автомобили към 
Свиленград. Трасето е вклю-
чено за финансиране в ОП 
„Регионално развитие 2007 
– 2013 г.“. То е разделено на 
два лота - 59 и 60. Първият 

обхваща рехабилитацията 
на 14,6 км от III-7602 – от км. 
8+600 до км. 13+600 и от км. 
14+300 до км. 23+915. Негов 
изпълнител бе „Технострой 
- инженеринг 99“ АД за 
7 607 595 лв. с ДДС. Строи-
телният надзор е осъщест-
вен от „Пътконсулт 2000“ 
ЕООД за 179 520 лв. с ДДС. 
В лот 60 е отсечката от км. 
23+915 до км. 39+800, с обща 
дължина 15,8 км. Ремонтни-
те дейности се изпълниха 
от „Обединение Трейс Ям-
бол“ за 7 823 801 лв. с ДДС. 
Строителният надзор е от 
ДЗЗД „Хидроконсулт“ АД, а 

договорът им е за 86 822 лв. 
с ДДС. 

На откриването на от-
сечката присъстваха за-
местник-министърът на 
регионалното развитие д-р 
Йорданка Чобанова и пред-
седателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Лазар 
Лазаров. По думите на Чоба-
нова пътят ще подпомогне 
развитието на туризма и 
достъпа на жителите до 
административни, здравни, 
образователни и културни 
услуги и ще повиши и безо-
пасността на движение. 

ММТЕС. Година по-късно е подпи-
сано споразумение с „Мицубиши 
Матириълс Текно Корпорейшън” за 
техническа помощ при проектира-
нето, изграждането и пускането 
в експлоатация на съоръжението. 
През 2013 г. се сключва и рамков 
договор за технологично сътруд-
ничество, който дава възможност 

за съвместна работа между две-
те компании и по други значими 
проекти.  

Нов опит за дружеството 

„Геострой“ АД

Строителството на пречис-
твателната станция за руднич-
ни отпадъчни води е поверено 
на „Гео строй“ АД. На опитните 
специалисти от строителната 

компания се налага да работят 
в трудни геоложки и климатични 
условия. В процеса на изпълнение 
на проекта се решават сложни ло-
гистични и организационни въпро-
си поради местоположението на 
станцията и необходимостта от 
прокарване на надземни и подзем-
ни хидротехнически съоръжения за 
отвеждане и довеждане на руднич-
ните води, отбелязват от компа-
нията. Монтирани са тръбопро-

води с обща дължина над 20 км. Не 
по-малко предизвикателство за 
строителите от „Геострой“ са 
свикването с начина на работа и 
културата на японските експерти 
от ММТЕС. 

В рамките на проекта спе-
циалистите от „Гео строй“ из-
пълняват:  стандартен радиален 
утаител; резервоар за неутрали-
зация и административна сграда 
на ПСОВ; силоз; пясъчен филтър 
и три резервоара за промивна и 
за третирана вода; резервоар за 
ренеутрализация и резервоар за 
сярна киселина; шахта и довеж-
дащ тръбопровод, както и други 
подобекти, електрически инста-
лации, ВиК и ОВиК инсталации. 

С изграждането на пречис-
твателната станция и свързания 
с нея комплекс от хидротехниче-
ски съоръжения „Геострой“ АД от-
ново доказва възможностите си 
за изпълнение на сложни проекти 
от минното строителство. Обек-
тът допълва успешно портфолио-
то на дружеството и в сферата 
на инфраструктурните проекти 
за управление на водите. Компани-
ята е строила и други пречиства-
телни и водоснабдителни съоръ-
жения, дренажни и канализационни 
системи. В момента завършва из-
граждането на „Пречиствателна 
станция за питейни води, алпий-
ско водохващане и реконструк-
ция на водопроводната мрежа 
на с. Бързия, община Берковица“, 
финансиран по Програмата за 
развитие на селските райони за 
периода 2007 – 2013, и изпълнение-
то на „Канализационна мрежа” към 
строеж „Канализационна система 
с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа”, 
реализиран по ОП „Околна среда 
2007 - 2013“. Всички тези проекти 
са изцяло в унисон с политиката 
на компанията за екологична и со-
циална отговорност.

Етап от строителството 

на пречиствателната станция

Негово Високопреосвещенство 

Ловчанският митрополит Гавриил 

отслужи тържествен водосвет 

Завършената пречиствателна 

станция 

Десислава 
Бакърджиева

Започнаха дейности-
те по изграждане на нови 
тягови подстанции в Си-
меоновград и Свиленград 
и разширение на същест-
вуващата в Димитров-
град. Обектът е част от 
проект „Електрификация 
и реконструкция на желе-
зопътна линия Пловдив – 
Свиленград по коридори 
IV и IX, фаза 2: Първомай 
- Свиленград”. Той се фи-
нансира от Кохезионния 
фонд чрез Оперативна 

програма „Транспорт”. 
Официалният старт на 
строителството беше 
даден в района на жп 
гара Симеоновград от 
генералния  директор 
на Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ) инж. 
Милчо Ламбрев.

Изпълнител на про-
ектирането и изгражда-
нето е „Старт инжене-
ринг” АД. Стойността 
на договора е 21 368 018 
лв. без ДДС. Освен про-
ектирането и строител-
ството на двете тягови 

подстанции в Симеонов-
град и Свиленград и на 
пътни и железопътни 
връзки към новите съо-
ръжения, изпълнителят 
ще направи и дежурен 
пункт в района на тази 
в Свиленград и ще реа-
лизира разширението на 
съществуващата в Ди-
митровград.

Чрез изграждането 
на новите жп съоръже-
ния ще бъде осигурена 
електрификаци ята  в 
участъка Димитровград 
– Свиленград – турска 
граница. Всички дейнос-
ти по проекта за модер-
низация на жп линията 
Първомай – Свиленград 
трябва да приключат до 
края на 2015 г.

„Геострой“ АД завърши стро-
ежа на новата пречиствателна 
станция за руднични отпадъчни 
води (ПСОВ) на рудник „Елаците" 
в Етрополе. С официална церемо-
ния на 5 септември 2014 г. беше 
поставено началото на техноло-
гичните проби на съоръжението, 
което ще функционира по инова-
тивна за България технология на 
„Мицубиши Матириълс Текно Кор-
порейшън“ (MMTEC), лидер в разра-
ботването на нови индустриални 
технологии в Япония. Това е и пър-
вият проект за пречиствателна 
станция за руднични отпадъчни 
води от такъв тип в Европа. 

Обект с частна българска 

инвестиция

ПСОВ е изградена с частна ин-
вестиция на „Елаците-Мед“ АД и е 
едно от най-значимите меропри-
ятия от „Програмата за опазва-
не и възстановяване на околната 
среда в района на находище „Ела-
ците” за периода 2010 – 2014 г.”. 
Построената станция е част от 
комплексна система за управление 
на рудничните води в района на 
рудника. Изграждането на всички 
съоръжения се предвижда да за-
върши през 2017 г. Реализирането 
на проекта има голямо значение за 
региона, тъй като с въвеждането 
в редовна експлоатация на пре-
чиствателната станция ще се 
подобри състоянието на реката 
в района на заустване на пречис-
тените води. 

В приветственото си слово 
по случай откриването на обекта 
кметът на община Етрополе инж. 
Богомил Георгиев подчерта, че 
рудник „Елаците” дава работа на 
1770 работници и служители, от 
които 707 етрополци. „За нас пред-
приятието има и друго важно зна-
чение - допълни още той. - Днес 
„Елаците-Мед“ АД с действията 
си доказват още един важен спек-
тър на своята дейност и полити-
ка - грижата към околната среда 
и здравето на хората.”

Ръководството на „Гео техмин“ 
ООД, основното дружество в гру-
пата фирми ГЕОТЕХМИН, започва 
първите разговори с японски спе-
циалисти за намиране на висо-
коефективна технология за пре-
чистване на руднични отпадъчни 
води през 2004 г., а през 2008 г. 
се среща с представителите на 
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Маринела Йонкова

Продължението на 
първия метродиаметър 
до летището ще бъде за-
вършено през март 2015 г. 
Отсечката ще е с дължи-
на от 5 км и ще има чети-
ри метростанции. Строи-
телството й е разделено 
на три лота. Изпълнители 
на отделните участъци са 
обединенията „Станилов 
– Метропроект”, „Метро 
Дружба” и „Метро Сифер”. 
Това заяви проф. д-р инж. 
Стоян Братоев, изпълни-
телен директор на „Ме-
трополитен“ ЕАД. „Трасе-
то от кв. „Младост 1“ до 
Бизнес парка трябва да е 
готово в същия период, но 
пускането му може би ще е 
на 9 май, на Деня на Евро-
па“, допълни той. Обектът 
е разделен на два лота, 
като изпълнител на пър-
вия е ДЗЗД „Метро Билд 
Младост”, съставено от 
„Джи Пи Груп“ ООД, „Ста-
нилов“ ЕООД и „БИАС - М“ 
ЕООД, а на втория - Обе-
динение „Геометро Б.П.”, 

съставено от „Геострой“ 
АД, „Геотехмин“ ООД и 
„Метропроект“ ООД. 

„На 1 август започнах-
ме строителството на 
продължението на втория 
метродиаметър по бул. 
„Черни връх“, припомни 
инж. Братоев и уточни, 
че обектът е труден, тъй 
като има много топлопро-
води и електропроводи. „В 
момента се мести трафо-
пост и по програма другия 
месец трябва да започнем 
изграждането на тунела. 
Ще стартираме строи-

телството на станцията 
през октомври, така че се 
работи по график”, обясни 
инж. Братоев. Изпълни-
тел на обекта е обеди-
нение „Метро Черни връх 
- 2013”, което е съставено 
от „Станилов” ЕООД, „Ме-
тропроект Прага” АД и 
„Джи Пи груп” ООД. 

„Делото за търга за 
част от третия лъч на 
подземната железница е 
на 20 октомври във Вър-
ховния административен 
съд. Очакваме решението 
на магистратите, но дори 

и то да стане ясно, няма 
как да започнем строител-
ство до края на годината, 
тъй като в момента се из-
вършва промяна на общия 
устройствен план“, обясни 
изпълнителният директор 
на „Метрополитен“ ЕАД. 

Инж. Братоев заедно 
с кмета на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова откриха обновения 
участък от 1100 м от бул. 
„Кръстьо Пастухов” меж-
ду ул. „Кап. Димитър Спи-
саревски” и бул. „Искърско 
шосе”. Новият около 1,1 км 
булевард се реализира за-
едно със строителство-
то на метрото. Изпъл-
неното трасе включва 
реконструкция на пътно-
то платно и тротоари-
те. При кръстовището 
с бул. „Искърско шосе” са 
завършени стълбищата 
към южния вестибюл на  

МС 21. Поставена е и нова 
светофарна уредба. При 
ул. „Капитан Димитър 
Списаревски” се реали-
зират второ регулирано 
кръстовище и връзка с 
изградения бул. „Кръстьо 
Пастухов”. 

В  зоната на  кръс-
товището са изпълне-
ни стълбищата към пе-
шеходните подлези от  
МС 20. Габаритът на път-
ното платно на булевар-
да в изградения участък 
е 12 м, тротоарите са с 
ширина от 2,5 до 4,5 м от 
лявата страна, от дясна-
та - 2,5 до 3 м. В участъ-
ка има зелени площи от 
лявата страна и преди 
кръстовището с ул. „Кап. 
Димитър Списаревски” е 
обособен паркинг с шири-
на 5 м за перпендикуляр-
но паркиране с навес над 
тротоара. Той разполага с 

43 паркоместа, 3 от които 
са за автомобили на хора 
с увреждания. Финансира-
нето е осъществено чрез 
ОП „Транспорт 2007 - 2013“. 
Изпълнител е консорциум 
„Станилов – Метрокон-
султ”, а строителният 
надзор е осъществен от 
обединение „Ен Ар – Руби-
кон”.

„След реконструкцията 
на бул. „Цариградско шосе” 
бул. „Кръстьо Пастухов” е 
следващата голяма при-
добивка за район „Искър”. 
Метрото променя град-
ската среда“, заяви кме-
тът на София Йорданка 
Фандъкова. По думите й в 
район „Младост” продъл-
жава реконструкцията на 
бул. „Александър Малинов”. 
Същевременно преди дни 
започна изграждането на 
1 км от ул. „Обиколна” в 
район „Искър”. 

Кметът на София Йорданка Фандъкова и изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев откриха обновения 
участък  от бул. „Кръстьо Пастухов”
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Град Белене посрещна красиво и 
емоционално своята 50-а годишнина. 
В началото на септември т.г. есента 
още е далеч и за сметка на нея всичко 
наоколо е зелено. Паркът пред сграда-
та на кметството е доказателство за 

грижата на хората към природата – ве-
ковни дървета, ефектно оформени алеи, 
цветни композиции…

С Указ №546 на Президиума на На-
родното събрание от 7 септември 
1964 г. Белене е обявен за град. Настро-
ение има по улиците, независимо че 
празничните дни минаха под съпровода 

на дъжда. „Ще ни върви по вода”, както 
се пошегува в нашия разговор кметът 
Момчил Спасов.

Белене има минало, има и настояще. 
Ние вярваме, че ще е и с бъдеще. Днес 
градът има „Персина” – единствения 
природен парк в българския участък на р. 
Дунав, обявен през 1981 г. за защитена 

територия, има групата от 19 острова, 
наречена Беленски дунавски архипелаг, 
има красив модерен център, развива ин-
тензивно земеделие и промишленост.

За празника разговаряме делово с 
неговия кмет Момчил Спасов, който е 
интересен събеседник и знаещ градо-
началник…

Честита 50-годишни-

на на града ви, г-н Спа-

сов.

Радвам се, че това е 
поводът да представите 
нашата община на стра-
ниците на в. „Строител”, 
който стана Медия на го-
дината на НСОРБ именно 
заради публикациите от 
различните краища на 
страната. 

„Белене - град  дре-

вен и млад”, едно мото, 

което задължава кмет-

ската администрация да 

поддържа и развива упра-

вленски традиции, насле-

дени от петте мандата 

на вашия предшественик 

Петър Дулев?

Искам да отбележа, че 
успях да осъществя прием-
ственост в администра-
цията - работим почти 
със същия екип, който има 
изградени навици и профе-
сионални качества, т.е. 
продължаваме да развива-
ме експертния потенциал 
на общинските служители 
особено в изготвянето и 
печеленето на европейски 
проекти и съответното 
финансиране. Това важи 
особено за големите ин-
фраструктурни обекти. 

Научихме ли се да ра-

ботим по изискванията 

на оперативните програ-

ми на Европа?

Нека да започна малко 

по-отдалеч, защото пари-
те от Брюксел до голяма 
степен оформиха днешния 
облик на общинския цен-
тър, а и на петте състав-
ни села… Стартирахме 
още с предприсъедини-
телните фондове по ФАР 
и САПАРД. Тогава положих-
ме основата на идеята за 
трансграничното сътруд-
ничество с Румъния. Това 
време беше за натрупване 
на опит, една школа, която 
сега много ни помага. За-
щото тогава стартирах-
ме с проекти за няколко 
хиляди евро, продължихме 
с няколко десетки хиляди и 
сега вече сумите са зна-
чителни…

Роден сте в Белене и 

хората ви познават. Ра-

ботите в общинската 

администрация от 2000 

г. С какво си спомняте 

първия ден на кметския 

стол? Кои са основните 

проблеми на общината, 

които един градоначал-

ник трябва да решава? 

Първият ми работен 
ден като кмет започна с 
традиционната клетва 
пред Общинския съвет и 

веднага, без дори да вля-
за в кабинета си, отидох 
на откриването на модер-
ната спортна площадка 
в моето училище „Димчо 
Дебелянов”. Колегите на 
шега подхвърлиха: „дано 

на новия кмет да му върви 
да открива нови или рено-
вирани обекти”… Така че 
първата ми среща стана 
с момичетата и момчета-
та от средното училище 
в града и това може би е 

хубав знак.

Да се върнем на про-

блемите.

Те са много и сигурно не 
са по-различни, отколкото 
на колегите в другите об-
щини в страната. Или поне 
на тези с мащабите на Бе-
лене. На първо място това 
е трудовата заетост. Из-
вестно е, че нашият град 
тръгна устремно напред 
по времето, когато АЕЦ 

„Белене“ се изграждаше с 
бързи темпове, но спира-
нето на обекта се отрази 
много негативно на общи-
ната. А и не само на нея. 
Голяма част от бизнеса 
се изнесе, младите напус-
кат и почти не останаха 
фирми, където хората да 
работят. Ние разчитаме 
единствено на няколко дър-
жавни структури, които 
дават препитание -  воен-
ното поделение, затвора, 

Момчил Спасов е роден в Белене. Тук завършва гимназия, а след това се дипломира 
в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Има специалност 
по вътрешен финансов контрол. От 2000 г. е на работа в общинската 
администрация в града. Започнал е като експерт, после става началник-отдел и 
се занимава с първите европейски проекти по предприсъединителните фондове. 
Последователно става секретар на общината, зам.-кмет и от 2013 г. е кмет, 
избран на мястото на Петър Дулев, който стана депутат в 42-рото народно 
събрание.

Центърът 
на града

Момчил Спасов - 
кмет на общината:
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И НСОРБ

полицията, пожарната…

Тъжно звучи – затво-

рът да дава препитание, 

а не свръхмодерните 

технологии и строител-

ството на една атомна 

централа…

По новия устройствен 
план обаче ние пак ще из-
граждаме – ще направим 
привлекателен за хората 
крайдунавски парк. Имаме 
някои затруднения - напри-
мер, че част от отреде-
ния терен е паметник на 
културата и там има съ-
ответни процедури, които 
трябва да преминат, но се 
надявам на добро реше-
ние. В региона развиваме 
и европейски проекти по 
ОП „Регионално развитие“ 
точно срещу беленския 
архипелаг с най-големия 
между тях „Персина”, чия-
то дължина е 12 км. Гледка-
та към реката наистина е 

много живописна. Но нека 
още малко да се спра на 
проблемите ни…

Какво искат най-вече 
хората? На първо мяс-
то постоянна работа и 
съответно доходи, за да 
отглеждат, възпитават и 
образоват децата си. Това 
предполага добра инфра-
структура. Всеки, включи-
телно и вашият екип, кой-
то влиза в града, вижда, че 
основният път не е в до-
бро състояние. В рамките 
на нашия бюджет смятам, 
че ще намерим финансира-
не, за да обновим трасето. 
Но в момента стартираме 
мащабен проект за водния 
цикъл на града и логичното 
е след неговото завършва-
не да асфалтираме. 

Водният цикъл има 

много измерения – и за 

бита, и за екологията, и 

за работата на строи-

телните фирми…

Но първо трябва да 
премине обжалването, 
което по този проект се 
случва за втори път, и се 
бавим. Ако до края на сеп-
тември има положител-
но решение от Върховния 
административен съд, ще 
започнем изграждането на 
ПСОВ. 

Точно по време на праз-
ника на града направихме 
първата копка на линейна-
та инфраструктура - на 
водопровод и канал. Ще 
построим над 20 км нова 
канализационна мрежа, 
респективно сменяме и 
водопроводната система. 
С едно разкопаване… Поло-
жителните страни са ясни 

– подобряваме качеството 
на живот, като осигурява-
ме чиста вода, по-малко 
аварии и загуби по трасе-
то, намаляват се и разхо-
дите. От гледна точка на 
канализацията ще подо-
брим санитарно-хигиенни-
те условия на хората. Със 
завършването на водния 
цикъл над 90% от къщи-
те ще бъдат включени в 
отвеждащата към ПСОВ 
система.  Предполагам, че 
ще има възможности чрез 
нов проект през програм-
ния период 2014 – 2020 да 
обхванем и останалите 
10% от населението, т.е. 
ще бъдат премахнати и 
най-минималните възмож-
ности за замърсявания на 

трансграничната река.
Стойността на вод-

ния цикъл на града е за над 
42 млн. лв. при община с 
бюджет… 5 млн. лв. Само 
този проект надхвърля на-
шето финансиране над 8 
пъти. А ние работим и по 
други обекти. Сами разби-
рате, че управлението на 
такива парични потоци е 
доста сложна и отговорна 
работа. Затова очакваме 
помощ и от държавните 
ВиК структури, за да мо-
жем да изпълним всичко 
както трябва.

Белене е перспекти-

вен град за българските 

строители. Изградените 

жилища за бъдещите яд-

рени енергетици, центъ-

рът, сега водният цикъл, 

всичко това говори, че 

градът се стопанисва 

грамотно. 

И се надявам така да 
продължи… Искам да се 
спра и на друг важен от 
екологична гледна точка 
въпрос - за регионалното 
депо за битови отпадъци, 
защото  и това е свързано 
с комфорта на хората ни. 
Партнираме си с четири 

съседни общини – Никопол, 
Павликени, Левски и Сви-
щов. Самото съоръжение 
ще бъде изградено на те-
риторията на община Ни-
копол. 

Що се отнася до жили-
щата за бъдещите атом-
ни специалисти, те са 
прекрасни, но празни. Има 
и спряно строителство на 
блокове на напреднал етап, 
което е тъжна гледка. Все 
пак въпреки всичко, аз се 
надявам да се намери по-
ложително решение чрез 
частни инвестиции тази 
великолепна инфраструк-
тура да се използва по най-
добър начин за благото на 
града. 

Каква е ролята на река 

Дунав в бита на хората и 

на икономиката на общи-

ната?

Това е едно от нашите 
богатства, безспорно и 
наша привилегия… Въпро-
сът е доколко ние използ-
ваме голямата река. Не 
само ние, от Белене, ами 
цялата страна. Ясно е, че 
това е един от пътищата 
ни към Европа и от Евро-
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Храмът „Рождение на блажената Дева Мария” е от 1860 г.

Реновираната сграда на ДКЦ
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В очакване на децата

Градската 
градина
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па към нас. Определено не 
използваме достатъчно 
потенциала на Дунав - за 
туризъм, за транспорт, за 
трансгранично сътрудни-
чество. Отсреща е Румъ-
ния и какво по-просто да 
преминем по вода при съ-
седите. Но не става. Все 
още има ограничения. 

Може ли един рибар с 

моторната си лодка да 

отиде да лови риба отта-

тък талвега на реката?

Не може. Единствена-
та неправителствена ор-
ганизация по рибарство е с 
база Белене и искахме с по-
мощта на НСОРБ да подпо-
могнем в това отношение 
една местна инициативна 
група (МИГ) по „Оператив-

ната програма за рибар-
ство и аквакултури 2007 
– 2013”, но не стана…

 Реката е граница, 
всичко, което е по брега, 
е изключителна държавна 
собственост, а следваща-
та ивица е горски фонд и 
това затруднява дори из-
граждането на лодкосто-
янки, на места за отдих, 
на къмпинги и подобни. За 
развитието на общини-
те по брега на р. Дунав 
пречките са много. Като 
добавим към всичко това 
и изискванията за сто-
панисването на природен 
парк „Персина” съгласно 
Закона за защитените 
територии, става ясно, че 
дадените ни от Бога кра-

соти остават да висят 
във въздуха. 

Нека се върнем го-

дини назад, когато от 

двата бряга на реката 

чрез телевизионен мост 

стартира изграждането 

на хидроенергийния ком-

плекс „Никопол - Турну 

Мъгуреле”. Това беше във 

вашето землище.

Да, местността все 
още се нарича ХТК - хид-
ротехнически комплекс. 
Собствеността все още 
е на НЕК от българската 
страна. И толкова. Сега се 
говори за мост „Никопол - 
Турну Мъгуреле”. 

В центъра ви има по-

стамент, на който са 

изписани имената на гра-

довете, побратимени с 

вашата община. Транс-

граничното сътрудни-

чество е перспективно 

понятие…

То е полезно. Обикно-
вено нашите партньори 
от Европа са по-напред от 
нас и в икономическо, а и 
в социално направление, 
така че ние има какво да 
научим от тях поне като 
управление на градовете. 
Черпим опит и добри прак-
тики за път, по който те 
отдавна са минали, и се 
стремим да ги приложим 
на наша територия. Има-
ме партньорство с шест 
общини от Италия, Чехия, 
Унгария, Румъния, Франция 
и Турция. 

Наскоро бяхме на посе-

щение на побратимения 
град в Унгария, заведохме 
там наши деца от фолк-
лорните ни състави, пока-
захме им традициите ни…   

Договорихме се да на-
правим опит през новия 
програмен период да реа-
лизираме някои съвместни 
проекти, да разширим и 
задълбочим нашето парт-
ньорство.

Да коментирате про-

блемите на енергийната 

ефективност в сградите 

общинска собственост. 

Училищата и детските 

заведения в града, чи-

талищата в селата, по-

сетих това в с. Деков,  

греят в реновирана пре-

мяна?

И някои от здравните 
заведения също… Спече-

лихме проекти и финан-
сиране от Националния 
доверителен екофонд от 
продажбата на вредни 
емисии по договор между 
България и Австрия. За 
около 900 000 лв. направих-
ме необходимите енерго-
ефективни дейности на 
градското читалище и на 
двете здравни заведения 
– болницата и ДКЦ-то - 
изолация, дограма, покрив, 
отоплителните инстала-
ции. Същото се отнася 
и за зданията, част от 
образователната инфра-
структура. 

Наред с това от значе-
ние за хората е, че успява-
ме да поддържаме и между-
селските пътища. 

Сега страната изпит-

ва сериозни проблеми с 

обилните дъждове и на-

водненията…

Разбирам подтекста 
на въпроса ви. С европей-
ски пари по програмата 
за регионално развитие 
решихме проблема с една 
общинска дига на брега 
на Дунав. Мястото бе не-
вралгично за нас, но вече 
имаме спокойствието 
да посрещнем високите 
води от голямата река, 
както беше през 2005 - 
2006 г. 

Пак по ОПРР възста-
новихме две части от 
крепостните стени на 
античния кастел  Димум, 
древната митница на 
Мизия. Това е проект за 
„Подобряване на туристи-
ческите атракции и свър-
заната с тях инфраструк-
тура”. Римският кастел 
Димум е все още малко 
изследван и това го пра-
ви почти мистерия, която 
обаче е привлекателна за 
археологията. Още пове-
че, че той е особено важна 
част от римските гранич-
ни райони на наша тери-
тория. 

По Програмата за раз-
витие на селските райони 
реконструирахме площа-
дите в три от нашите 
села, заменихме уличното 
осветление с енергоефек-
тивни тела в цялата об-
щина. 

На дневен ред е ренови-
рането на междублоковите 
пространства. Това става 
в общинския център и в се-
лата за 1 млн. евро. Имаме 
и проекти за два спорт-
ни обекта, поддържаме и 
местните отбори. Ние сме 
футболно градче. Имаме 
и републикански шампи-
они – нашите момичета 
от отбора ни по хандбал. 
Радваме се на успехи и в 

борбата, като предстои 
ремонт на залата. Имаме 
вицебалкански шампиони 
по карате…

Стремежът ни е мла-
дите хора активно да 
спортуват, да растат 
здрави и жизнеспособни. 
Защото бъдещето на гра-
да е в техни ръце. 

За да завърша с тема-
та за оперативните про-
грами, ще спомена само, 
че ние самите, а и в парт-
ньорство със съседни об-
щини управляваме проекти 
за над 100 млн. евро. Голя-
мо предизвикателство е 
това… Тук, разбира се, 
трябва да спомена и за-
трудненията по линия на 
съфинансирането, защото 
с 5-те милиона лв. бюджет 
доста трудно можеш да 
отделиш пари за толкова 
много спечелени проекти, 
но все пак успяваме.

Железопътната ли-

ния от Белене до Свищов 

е буренясала, влакове по 

нея отдавна не се дви-

жат. Какви са виждани-

ята ви за евентуалното 

възстановяване на жп 

превозите?

Трасето беше спряно 
след 2000 г. През годините 
водихме разговори с Нацио-
налната компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ 
дали имат възможност да 
ни прехвърлят собстве-
ността върху гарата, но 
отговорът беше уклон-
чив. Зданието и линията 
са обрасли с храсталаци. 
Сградата в скоро време ще 
стане опасна за преминава-
щите. Търсим възможност 
да разширим територията 
на спортния комплекс в на-
правление към гарата, но 
засега не става.

Независимо от реше-

нието за изграждане на 

Седми блок в АЕЦ „Козло-

дуй”, има ли надежда Беле-

не да получи ново атомно 

сърце ?

Решението за спиране 
на строежа на централа-
та се отрази много лошо 
на града ни. И не само на 
него… Това е безспорният 
факт. Решението обаче е 
политическо. Личното ми 
мнение е, че АЕЦ „Белене” 
може да бъде реализирана 
като икономически проект. 
Ако нещата се поставят 
на строга икономическа 
основа и държавата прие-
ме да търси инвеститор, 
строителството сигурно 
ще се окаже изгодно. На 
лицензираната площадка 
рестартът може да бъде 
даден веднага и в рамки-
те на 3 - 4 години ние да 
имаме работещ реактор. 
Всичко е въпрос на държав-
на политика и на технико-
икономически анализ. 

Аз не съм загубил на-
дежда за изграждането 
на централата, но все пак 
сега, като разработваме 
новия общински план за 
развитие, ние разглеждаме 
приоритетите и конкрет-
ните идеи без АЕЦ „Беле-
не”. Защото общината ни 
има и други възможности 
за развитие – туризмът, 
земеделието в неговия 
интензивен вид – за зелен-
чукопроизводство, овощар-
ство, животновъдство и 
възстановяване на напои-
телните системи от близ-
кото минало.

Това създава работни 
места и възможности за 
собствен бизнес. Като 
представител на НСОРБ 
съм участвал и в работа-
та на тематичната група, 
която изготви Програма-
та за развитие на селски-
те райони, и мога да правя 
необходимите изводи за 
нашата община в това на-
правление.

Искам само да споме-
на, че на територията на 
централата има изградено 
пристанище за тежки то-
вари, което функционира 
нормално. Това е най-голя-
мото подобно съоръжение 
по целия Дунав. Метрокър-
тицата за втория метро-
диаметър в столицата 
беше стоварена именно 
тук с помощта на двата 
гигантски крана по 250 
тона. Това е интермодално 
съоръжение. Корабът влиза 
под крановете, те се за-
действат и претоварват 
съответния товар на жп 
платформи. От пристани-
щето чрез специално изгра-
дената жп линия товарите 
заминават по направление 
чрез връзка с националната 
инфраструктура…
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Административните 
сгради на АЕЦ „Белене”

Жилищата за ядрените 
енергетици са празни
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Десислава 
Бакърджиева

Първата копка на но-
вото съоръжение в мест-
ността Кориите край Пър-
вомай направиха кметът 
на града Ангел Папазов, уп-
равителят на ВиК – Плов-
див, инж. Манол Генов и 
представителят на изпъл-
нителя на проекта Стойко 
Захариев, управител на „Ин-
терпром” ЕООД.

„Ние, първомайци, меч-
таем и желаем да реализи-
раме мечтите си. Убедени 
сме, че чрез изграждането 
на подобни обекти, подо-
брявайки инфраструкту-
рата в региона, ще имаме 
по-добър живот”, заяви 
кметът Папазов.

„Радвам се, че Първо-
май е 4-ият град в област-
та след Пловдив, Хисаря 

и Карлово, който ще има 
собствена пречиствател-
на станция”, каза от своя 
страна управителят на 
ВиК – Пловдив, инж. Манол 
Генов.

Проектът „Подобряване 
и развитие на инфраструк-
турата за питейни и от-
падни води в Първомай” се 
финансира по Оперативна 

програма „Околна сре-
да 2007 – 2013”. Общата 
стойност на инвестиция-
та е 36 007 563 лв., като 
27 794 920 са средствата 
от европейския фонд, на-
ционалното съфинансира-
не възлиза на 6 948 730 лв., 
а общината участва с 
1 263 912 лв.

В пречиствателната 

станция в Първомай ще 
бъде внедрена съвремен-
на испанска технология за 
извличане на твърдите от-
падъци. „Иновативното съ-
оръжение е на стойност 13 
млн. лв.“, съобщи техниче-
ският ръководител на обек-
та инж. Искра Тодорова.

„Проектът ще бъде из-
пълнен в срок – 5 септем-
ври 2015 г.”, обеща от своя 
страна управителят на 
„Интерпром” ЕООД Стойко 
Захариев. Фирмата е парт-
ньор с „Аква екопроект сис-
темс” ООД в консорциума 
„Първомай 99”, който ще 
изгради пречиствателна-
та станция.

Тържествен водосвет 
отслужи отец Станимир 
от местната църква „Св. 
Георги”. Той даде благосло-
вията си за успешен старт 
и приключване на проекта.

„Около 100 хил. лв. е отделила община Каспичан 
за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа“, съоб-
щи кметът на Каспичан Милена Недева. С парите 
предстои да бъде изцяло подменена настилката на 
300-метров участък от пътя Каспичан – Могила.

Ще бъдат направени и по една нова улица в цен-
тралните части на селата Косово и Могила и в кв. 
„Калугерица“. Предстои и рехабилитация на улици в 
Плиска. За тях са предвидени около 45 хил. лв., оста-
тък от предна обществена поръчка.

Започва реконструкция на водопроводната мрежа в 
с. Водица, община Попово. Проектът е на обща стой-
ност 384 302 лв. и се финансира с пари от получено 
преди две години дарение. То е от американката Хелън 
Райкър Ашли – потомка на местен род, която решила 
да направи щедър жест към мястото, откъдето са 
корените й. Тя завещала 75% от продажбите на соб-
ствеността й в американския щат Аризона да бъдат 
дарени за благополучието на Водица и околностите. 
Цялата сума е 800 хил. долара. 

Изпълнители на ВиК проекта са „Геострой Попово” 
ООД и „Антола” ООД. Те са избрани чрез търг, проведен 
от фондация „Помощ за благотворителността в Бълга-
рия“ (ФПББ), която действа от името на дарителката.

Ремонтът обхваща участъците с най-големи за-
губи на вода, при които подмяната би имала най-голям 
ефект – общо 1346 м, или 9 улици. 

Община Попово и ВиК дружеството в Разград се 
ангажират с изпълнение на следващите фази.

Кметове на общини от област Видин и от Зайчар, 
Сърбия, обсъдиха бъдещите проекти по Програмата 
за трансгранично сътрудничество (ТГС) „България – 
Сърбия 2014 – 2020”. Срещата се е състояла в Зайчар.

Обсъдени са били проектни инициативи, приори-
тетно насочени към развитието на туризма, опаз-
ването на околната среда и подкрепата за младежи. 
Предложените идеи са съобразени със стратегиите 
за развитие на област Видин и на сръбския Тимочки 
регион, които също бяха представени на форума. До-
говорено е конкретните проекти и екипи за работа 
да бъдат обсъдени на следваща среща в Белоградчик. 

Жалба, депозирана във 
Върховния администрати-
вен съд, стопира избора на 
изпълнител за изграждане 
на депото за битови от-
падъци край благоевград-
ското с. Бучино. Срещу из-
вършената преди месеци 
оценка за въздействието 
върху околната среда се 
изправило екологичното 
сдружение от Петрич.

„Предстои разглеждане 
на казуса от върховните 
магистрати. Това ще ни 

забави поне с половин годи-
на. Имахме готовност за 
избор на изпълнител, след 
като в началото на годи-
ната Министерството на 
околната среда и водите 
даде зелена светлина за 
изграждане на регионал-
на система за управление 
на отпадъците. Тогава 
официално бе посочено, 
че оценката на доклада за 
въздействие върху околна-
та среда е положителна”, 
заяви кметът на община 

Елица Илчева

Уникална настилка със специални 
смеси е положена в ремонтирания цен-
тър на Хасково. Паветата, с които се 
реконструира Централната градска 
част в обхвата на пл. „Свобода”, ул. „Сан 
Стефано” и ул. „Велико Търново”, са изра-
ботени в Бургас, в най-новия и модерен 
завод за бетонови изделия в Югоизточна 
България. При изработката на настил-
ката за Хасково производителят – „Лeо 
– Бетонови изделия“, е използвал специ-

ална технология, както и допълнителни 
тестове за издръжливост.

Интересното при тази настилка е, 
че тя е абсолютно същата както в цен-
тровете на редица европейски градове, 
като например Брюксел. Направена е от 
т.нар. „мити” изделия, които преминават 
през специална машина. Съчетанието на 
разнообразни по размер и цвят елементи 
придава уникален вид на всяка партида. 
Освен това материалите са много по-
издръжливи в сравнение с всички оста-
нали подобни изделия.

За центъра на Хасково са произ-
ведени павета с размери 20х10х6 и 
10х10х6 см. Общото количество е близо 
16 декара, от които вече са положени по-
ловината. Преди да се поставят на пло-
щада, са преминали през специални лабо-
раторни изследвания за изтриваемост, 
якост на натиск и мразоустойчивост.

„При паветата за центъра на Хас-
ково са използвани кварцови пясъци, 
внесени от чужбина, както и специална 
хидрофобна добавка от Германия, която 
ги предпазва от вода. Тя не прониква в 
настилката, не може и да замръзне през 
зимата, което гарантира още по-добро 
качество и дълъг живот”, съобщи упра-
вителят на завода Иван Димитров. Това 
е иновация на бургаския производител, 
с чиито изделия работят строителни 
фирми и общини от всички краища на 
страната. С плочи на „Лео“ са обнове-
ни центровете на Варна, Шумен, Русе, 
Казанлък и др.

Ремонтът в Хасково е по Опера-
тивна програма „Регионално развитие 
2007 - 2013”. Изпълнител е фирма „Водно 
строителство – Хасково” АД.

Благоевград Атанас Кам-
битов.

Спирането на проекта 
води до допълнителни фи-
нансови санкции от Евро-
пейския съюз. От следва-
щата година таксата за 
депониране ще бъде между 
40 и 50 лв. за тон боклук, 
сега е 22 лв.

Проектантите са за-
ложили в модерното съ-
оръжение да има клетка 
за депониране на опасни 
отпадъци, сепарираща 
инсталация,  площадка 
за компостиране, пре-
чиствателна станция за 
отпадни води, за биораз-
градима смет, както и 
съвременна инсталация 
за предаване на разделно 
събрани отпадъци от до-
макинствата.

Съоръжението ще се 
ползва от 5 общини – Бла-
гоевград, Симитли, Коче-
риново, Бобошево и Рила.

Маринела Йонкова

„Идеята за реформиране на 
Женския пазар е на хората, кои-
то живеят тук. Това е първият 
голям проект, който реализира 
общинското дружество „Пазари 
Възраждане“ ЕАД“, заяви кметът 
на София Йорданка Фандъкова при 
посещението на обновения обект 
в столицата.

След ремонта пазарът е раз-
делен на две части – открита, 
където се продават плодове и 
зеленчуци, и закрита, в която е 
отделено място за традиционни 

български занаяти като грънчар-
ство. Цялостната реконструкция 
включва подмяна на настилките, 
изграждане на 90 нови търговски 
обекта от дърво и метал (чети-
ри големи и три малки сгради), 
арт пространство с художест-
вена галерия, заведение за хра-
нене. Поставени са 16 подземни 
контейнера за отпадъци - 12 с го-
лемина 1 куб. м и 4 с вместимост 
3 куб. м. Има детски площадки и 
зони за отдих. Напълно е подме-
нена ВиК мрежата. Осигурено е 
видео наблюдение. Реконструкци-
ята на пазара е на стойност 8,2 

млн. лв. 80% от средствата по 
проекта са осигурени по инициа-
тивата JESSICA на ЕС, а 20% - от 
„Пазари Възраждане” ЕАД. 

„Има и други дружества, кои-
то кандидатстват по JESSICA. 
Това са спортните, които ще 
участват в изграждането на бъ-
дещия парк „Възраждане”,”  каза 
Фандъкова. 

„Преди две години беше ре-
монтиран пазарът „Димитър 
Петков”. Предстои да се обнови 
и този в „Иван Вазов”. Със сред-
ства по JESSICA ще се работи по 
пазара „Връбница”, допълни тя. 

Инвестицията е за 8,2 млн. лв.
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Над 9 млн. лв. са осигурени по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“
Десислава 
Бакърджиева

Повече от 9 млн. лв. са 
инвестирани през последни-
те две години в социалната 
инфраструктура в София. 
Средствата са били насо-
чени в изграждането на спе-
циални къщи за лишени от 
родителска грижа деца с ув-
реждания. През 2012 г. Сто-
личната община се заема с 
тежката задача да изведе 
младежите от институци-
ите и дава реалния старт 
на процеса на деинститу-
ционализация. За да осигури 
средства за строителство-
то на модерни жилища, къ-
дето да бъдат настанени 
подрастващите, админис-
трацията кандидатства за 
европейско финансиране. На 
16 февруари 2012 г. започва 
изпълнението на проект 
„Изграждане на социална 
инфраструктура в подкрепа 
на деинституционализация 
на социални институции, 
предлагащи услуги за деца 
в риск на територията на 
Столичната община”. Той е 
на стойност 9 758 867 лв. и 
се реализра по Оперативна 
програма „Регионално разви-
тие 2007 – 2013 г.” (ОПРР) по 
приоритетна ос 1: „Устой-
чиво и интегрирано градско 
развитие”, операция 1.1: „Со-
циална инфраструктура”. 

Проектът е с продъл-
жителност 28 месеца и 
трябва да приключи до 8 
октомври т.г. Целта му е 
да се създаде съвременна 
социална инфраструктура 
на територията на гра-
да, като се построят 13 
центъра за настаняване 
от семеен тип (ЦНСТ) и 3 
защитени жилища в осем 
столични района.

Изграждането на 16-те 
обекта е приключило или е 
на финален етап. В новосъз-
дадената инфраструктура 
ще бъдат настанени общо 
206 деца. Всяка от къщич-
ките е с капацитет за нас-
таняване на 14 души. В тях 
ще живеят подрастващи от 
институции, повечето от 
които са с тежки уврежда-
ния. Те са от Домове за деца 
с умствена изостаналост 
(ДДУИ), Домове за деца 
с физически увреждания 
(ДДФУ) и Домове за медико-
социални грижи за деца от 0 
- 3 г. (ДМСДГ). Това ще дове-
де до закриване на някои от 
вече съществуващите со-
циални институции, което 
е в съответствие с Нацио-
налната стратегия „Визия 
за деинституционализация  
на децата в Република Бъл-
гария”, със Стратегията 
за развитие на социалните 
услуги за деца и семейства и 
Стратегията за превенция 
на социалното изключване 
на територията на град 
София. Проектът е съобра-
зен и с Националната карта 

на планираните резидентни 
грижи.

Центърът за настаняване 

от семеен тип е

социална услуга, пред-
назначена за дългосрочно 
настаняване на подраства-
щи, които нямат възмож-
ност да живеят със свои-
те семейства или в друга 
форма на семейна грижа. В 
ЦНСТ ще се работи персо-
нално с детето, анализирай-
ки възможностите му и над-
граждайки постигнатото с 
него, като се стимулира и 
развитието му. Младежите 

имат нужда да живеят в по-
малки групи и да формират 
отношения на привърза-
ност с възрастните, които 
се грижат за тях, както и 
връзка на взаимопомощ с 
останалите подраст ващи. 
Обитателите на ЦНСТ 
имат възможност за рав-
ноправно участие в живота 
на обществото и равен дос-
тъп до услуги като образо-
вание, здравеопазване, кул-
тура, спорт, отдих, пазар на 
труда, социална подкрепа.

Изграждането и функ-
ционирането на услугата 
е съобразено с факта, че 
обитателите на центрове-
те имат някои специфични 
потребности в резултат на 
уврежданията си или дълго-
годишната си институцио-
нализация.

Предоставянето на со-
циалната услуга ще бъде 
съобразено с изградената 
инфраструктура и има три 
нива. Първото е индивидуал-
ното – през личната стая и 
пространство. Следващото 
е груповото – в малък колек-
тив (3 групи от по 4 до 5 
подрастващи), в който всич-
ки са на сходна възраст и 
ниво на функциониране и мо-
гат да изградят близост и 
приятелства. Третият етап 
ще обхване общите дейнос-
ти, в които участват всич-
ки жители на ЦНСТ – като 
хранене, вечерни занимания, 
тържества. Основните до-
макински задължения ще се 
осъществяват от наетия 
персонал, като постепенно 
ще се разпределят между 
подрастващите, съответ-
стващи на уменията им.

Осигуряване на специа-
лизирана медицинска помощ, 
рехабилитация, дневна гри-
жа и интегрирано обуче-
ние е един от ключовите 
въпроси от доставката на 
социалната услуга. Специа-
лизираните консултации и 
рехабилитацията ще бъдат 
организирани по възмож-
ност извън сградите на 
центровете.

Предвид възрастовите 
особености и възможност-
ите за общуване и придвиж-
ване ще бъдат прилагани 
различни вариантни на со-
циално включване и нами-
ране на дейности и занима-

ния, свързани с излизане от 
услугата и взаимодействие 
с общността – пазаруване, 
разходки, игра в общите гра-
динки. 

Защитеното жилище е

форма на социална ус-
луга, в която хората водят 
независим начин на живот, 

подпомогнати от професио-
налисти. В него се наста-
няват дългосрочно младежи 
над 18 години с интелекту-
ални или физически увреж-
дания.

То е добра възможност 
за удовлетворяване на по-
требностите на подраст-
ващите. С помощта на 
персонала тези младежи ще 
придобият трудови навици, 
които биха им помогнали 
да се реализират успешно 
спрямо степента и вида 
на увреждането им. Ще съ-
умеят да усвоят умения и 
за справяне с дейности от 
ежедневието, както и от-
носително самостоятелен 
начин на организиране на 
бита. Възможност за част 
от ползвателите на услуга-
та е да развият своите спо-
собности чрез индивидуална 
програма за обучение. 

Защитеното жилище ще 
предоставя интензивна под-

Центровете за настаняване от семеен тип са 

с максимален капацитет 14 лица за едно ЦНСТ и са 

разположени в следните столични райони:

Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217 
(източна половина) и Център за настаняване от се-
меен тип, ПИ №217 (западна половина), кв. 23, м. „Фа-
култета”, район „Красна поляна”

Център за настаняване от семеен тип – двуетаж-
на сграда в УПИ ХIV – 444, и Център за настаняване 
от семеен тип - двуетажна сграда в УПИ ХV - 445, кв. 
95,  бул. „Сливница”, район „Люлин”

Център за настаняване от семеен тип - сграда 1, 
и Център за настаняване от семеен тип - сграда 2,  
кв. 18б, м. „Суха река-запад”, район „Подуяне”

Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXI 
– 42, и Център за настаняване от семеен тип в УПИ 
XXXII - 43, кв. 221, м.„Овча купел”, район „Овча купел”

Център за настаняване от семеен тип - двуетаж-
на жилищна сграда в УПИ XVIII - „ОБНС”, и Център за 
настаняване от семеен тип -  двуетажна жилищна 
сграда в УПИ XX - „ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район 
„Сердика”

Център за настаняване от семеен тип – двуе-
тажна жилищна сграда в УПИ I – „ЗА ЖС”, кв. 47а, м. 
„Бул. Станке Димитров”, и Център за настаняване от 
семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ II, кв. 
130, м. „Надежда – I ЧАСТ”, район „Надежда”

Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV – 
СГО, кв. 24, бул. „Сливница”, район „Връбница”

Защитените жилища са с максимален капаци-

тет 8 лица за всяко и са разположени в следните 

столични райони:

2 броя защитени жилища - Преустройство и смяна 
на предназначение на част от съществуваща сграда 
в м. „кв. Горна баня”, кв. 10, УПИ X, ул. „Христо Стеф-
чов” №2, район „Овча купел” 

Защитено жилище в УПИ Х - 140, кв. 85, м. „жк 
Дружба 1 част”, район „Искър”

Район „Сердика”, м. „Бенковски”

Район „Надежда” Район „Люлин”

Район „Овча купел”

Снимки авторът и Столична община
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Двата центъра от семеен тип в район „Подуяне” ще са сред първите обекти, 
които ще посрещнат своите обитатели. Строителството на двете двуетажни 
къщи е приключило. Сградите са реализирани от „ПСТ Холдинг” АД. Строителният 
надзор се изпълнява от „Софинвест” ЕООД. Обектите са  в съседство на улиците 
„Царева ливада” и „Неофит Бозвели”. В момента се извършват довършителните 
работи и обзавеждането. Предстои и цялостно асфалтиране и на ул. „Царева 
ливада”.

Инж. Велин Антонов, зам.-ръководител на проекта в район 
„Подуяне” и специалист ПТО в „ПСТ Холдинг” ЕАД:

Инж. Антонов, разкажете ни за двата обекта, 

които бяха изградени в район „Подуяне”.

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 
е социална услуга от резидентен тип за деца, лишени 
от родителска грижа. Ето защо двете сгради в район 
„Подуяне” създават среда, близка до семейната, при 
която подрастващите могат да получават необхо-
димата индивидуална грижа и подкрепа за личностно 
съзряване, за да придобият умения за самостоятелен и 
независим живот. В същото време местоположението 
и характеристиките на къщите дават възможност на 
подрастващите за равнопоставено участие в живота 
на местната общност.

Зданията са двуетажни, като всяко има двор с обо-
собена детска площадка. Проектирани са със скелетна 
стоманобетонна носеща конструкция. По-интересна-
та част при тези обекти са общите помещения. Те са 
достъпни за деца с двигателни увреждания и затрудне-
на мобилност. Кухненското пространство и трапеза-
рията са директно свързани като едно общо помеще-
ние и са разположени така, че да позволяват участие 
на подрастващите в готвенето или наблюдаване на 
процеса на приготвяне на храната. Създадени са усло-
вия всички обитатели да се хранят заедно. Спалните 
са с южно и източно изложение, а стаята на персонала 
– със северно. Вертикалната връзка между етажите 
се осъществява с двураменна стълба и електрически 
пътнически асансьор за хора с увреждания с номинален 
товар 630 кг и скорост 1м/сек. По този начин вторият 
етаж е напълно достъпен за децата със затруднена 
мобилност.

Обзавеждането и оборудването на ЦНСТ отгова-
рят на стандартните изисквания за функционалност, 
хигиена и безопасност и са съобразени с възрастовите 
особености и физическите способности на живущите 
там и едновременно с това гарантират домашен уют 
и комфорт. Специалното оборудване осигурява участи-
ето на децата с физически увреждания в нормалния жи-
вот на дома и общността и улеснява грижата за тях. 

И в двата обекта има мобилен подемник за пре-
местване и повдигане на младежи с увреждания в ру-
тинните ежедневни дейности и два подвижни пара-
вана за обособяване на пространство за извършване 

на манипулации. Леглата са мобилни, с възможност за 
регулиране на височината и вдигане в горния край. Са-
нитарните помещения разполагат с перила и дръжки и 
ниско обзавеждане. В баните са монтирани и поставки 
за количка и носилка за баня. В стаите, общите поме-
щения и коридорите подовата настилка е нехлъзгава и 
без прагове – ламиниран паркет. В кухнята оборудва-
нето е на нивото на очите. В трапезарията са предви-
дени високи столчета за хранене за деца от различна 
възраст.

Стандартното обзавеждане е съобразено с функци-
ята на помещенията и с възрастовата група на оби-
тателите, които ще го ползват. Осигурени са мебели 
– легло, шкафове за лични вещи и за играчки за по-мал-
ките деца, гардероб и ракла, бюро и стол, етажерки. 
В общите помещения са предвидени шкафове за игри и 
книги, списания, мека мебел за сядане, бюра със столо-
ве за четене и други занимания, телевизори, масички. 
В трапезарията има две маси за хранене за 16 души. 
Кухнята е обзаведена с необходимото за съхранение и 
приготвяне на храна оборудване, домакински електро-
уреди, съдове и прибори.

По-трудно ли се работи по такава сграда?

Къщите се реализираха по проект по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Това пра-
ви задачата на всеки строител по-отговорна, защото 
изграждането на такъв тип обекти се контролира от 
много институции. Необходимо е да се спазват изиск-
ванията на много голям набор от нормативна уредба и 
на институциите. Всеки един елемент по зданията се 
изпълнява с необходимото внимание и прецизност за 
много кратки срокове. Като цяло обаче имахме пълното 
разбиране, съдействие и подкрепа на всички участници 
в строителния процес.

Какви са показателите на обектите за енергийна 

ефективност?

Настоящият проект е изготвен на базата на „На-
редба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност (ЕЕ), 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради” – 
изменение и допълнение, обнародвано в ДВ, бр. 85 от 
2009 г. С нормативния акт се определят минималните 
изиск вания към енергийните характеристики на сгра-
дите, техническите изисквания за ЕЕ – икономия на 
енергия и топлосъхранение.

За постигането на изискванията обектите, както 
и техните отоплителни и вентилационни инсталации 
са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необхо-
димото при експлоатацията количество енергия да е 
минимално, като са отчетени местните климатични 
условия и комфортът на обитателите. Специфичният 
годишен разход на първична енергия на зданията e: ЕР 
= 318,27 kWh/m2.  Те влизат в клас „В” на енергопотреб-
ление. Постигнали сме заложените параметри.

С какви проблеми се сблъскахте по време на стро-

ителството? 

Както всеки обект и нашият бе зависим от мете-
орологичните условия. Изпълнявахме по-големия обем 
от дейностите през есенно-зимния сезон, което си има 
своите особености. Подходящите температурни усло-
вия за изграждане бяха в по-ограничен времеви период. 

Имаше и недоволни граждани. Преди още да стъпим 
на терен, вървеше подписка за спиране на обектите. 
Правеха се опити от гневни хора за нахлуване, за да 
прекратим работа. Естествено подходихме с разби-
ране към възникналия проблем, запознахме голяма част 
от гражданите с проекта, в което взе участие и ръко-
водството на местната власт. И това предизвикател-
ство бе преодоляно, след което обектите бяха приети 
положително от живущите в района.

Реално самото строителство бе изпълнено за 
оптимално кратък срок от 4 – 5 месеца. Което си е 
постижение при тежките метеорологични условия, с 
които се сблъскахме.

Имахте ли изненади с подземната инфраструк-

тура?

Районът разполага с подробни данни за подземната 
инфраструктура. При съгласуването на проектите в 
съответните инстанции нямаше сигнали, че ще има 
изненади по време на работа, така и се получи.

Как оценявате реализацията?

От морална гледна точка реалната и - надяваме се 
- положителна оценка ще получим от бъдещите обита-
тели на сградите - децата. От професионална мога да 
заявя, че екипът, работил по проекта, се гордее, че има-
ше честта и удоволствието да изпълни тази задача. 
Силно вярваме, че оставяме след себе си един надежден 
и полезен обект за бъдещите поколения на София.

крепа на обитателите си 
24 часа в денонощието. То 
е предназначено за младежи, 
които имат относително 
по-голяма независимост от 
обгрижване и умеят частич-
но да се самообслужват.

За тях също е от изклю-
чително значение интегри-
рането в дейности извън 
мястото за живот – с учас-
тие в занимания, отговаря-
щи на възрастта и интере-
сите им. 

Настаняването в спе-
циализираните обекти в 
София ще започне на 1 фев-
руари 2015 г. Преди това 
обаче предстои набиране на 
персонал за осигуряване на 
денонощна грижа. Необходи-

ми ще са общо 155 души. В 
центровете за настанява-
не от семеен тип ще бъдат 
ангажирани 6 ръководите-
ли, 13 социални работници, 
6 медицински сестри, 6 хи-
гиенисти, 101 детегледачи 
и 8 техническа поддръжка. 
В защитените жилища ще 
има 12 трудотерапевти 
и екип от трима специа-
листи. Назначаването и 
обучението на персона-
ла ще бъдат финансирани 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”, компонент 2: „Раз-
криване на социални услуги 
в общността”. Субсидията 
възлиза на 2 177 957 лв. На-
именованието на проекта е 

„Шанс за децата – разкри-
ване на тринадесет „Цен-
трове за настаняване от 
семеен тип“ за деца и мла-
дежи и три „Защитени жили-
ща” в Столичната община”. 
Той стартира на 1  август 
2014 г. и ще продължи до 
30 септември 2015 г. Пре-
доставянето на услугата 
ще бъде подпомагано и от 
външни консултанти, за да 
се осигури максимално под-
крепяща среда. Сред тях ще 
има психолози, детски пси-
хиатри, рехабилитатори, 
кинезитерапевти, логопеди, 
невролози и консултанти за 
„индивидуално планиране”, 
„адаптация”, „педиатър”, 
„методист”, „социализация”.

Район „Подуяне”
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Община Сухиндол търси компания 
за ремонтиране на спортен комплекс в 
едноименния град. Срещу прогнозните 
1,6 млн. лв. тя ще трябва да възста-
нови зала за фитнес и съблекални към 
открит басейн и ще реконструира съ-
ществуващ такъв с размери 12/25 м, 
детски с диаметър 7 м и техническо 

помещение. Предвидено е още стро-
ителство на спортни площадки за 
баскетбол, волейбол, тенис на корт и 
хандбал, паркинг за 35 автомобила с 
места за инвалиди. Има отделни цени 
за всеки обект, а от кандидатите се 
изисква гаранция за участие от 15  
хил. лв. и за изпълнение 1% от стой-

ността на договора. 
Дейностите се финансират по Про-

грамата за развитие на селските ра-
йони, като авансовото плащане е 50%. 
Срокът за подаване на оферти е 30 сеп-
тември. Цената ще има 50% тежест 
при избора на изпълнител, срокът - 30%, 
а гаранциите - 20%.

Градът е победител 
в надпреварата за 
Европейска столица на 
културата през 2019 г.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Планираният бюджет на 
Пловдив за културна инфра-
структура до 2019 г. е над 
14,5 млн. евро. Това съобщи 
кметът Иван Тотев, след 
като градът спечели над-
преварата за Европейска 
столица на културата през 
2019 г. Събитието, на което 
международното жури обяви 
решението си, се проведе в 
Министерството на култу-
рата пред представители 
на четирите кандидата - 
София и Югозападен реги-
он, Варна, Велико Търново и 
Пловдив.

В продължение на седем 
дни съдиите от седем евро-
пейски държави и шестима 

български експерти 
обикаляха четирите 
града, за да преце-
нят кой е най-до-
стойният. „Имахме 
четири силни и раз-
лични предложения. 
Титлата се присъж-
да на града, подгот-
вил най-добра програма, за 
да привлече собствените си 
граждани, туристите, както 
и множество международни 
партньорства, които да го 
поставят на европейската 
културна карта”, обяви пред-
седателят на журито англи-
чанинът Стив Грийн.

Спечелилият град полу-
чава и парична награда от 
Европейската комисия от 
1,5 млн. евро, която се дава 
през 2019 г. в подкрепа на 

планираната програма. 
„Горди сме и готови да 

поемем отговорността 
да бъдем културна столи-
ца на Стария континент и 
да представим достойно 
България“, каза кметът на 
Града под тепетата Иван 
Тотев. Заместникът му 
Стефан Стоянов допълни, че 
Пловдив отделя над 4,3% от  
бюд жета си за инвестиции 
в култура. „Конкуренцията 
беше много сериозна, всич-

ки градове направиха много 
добри концепции и положиха 
усилия. Добрата новина е, 
че всеки от тях разбира, че 
това е национална кауза и 
че за да е успешна, е необ-
ходимо всички да застанем 
заедно“, допълни той. 

От своя зстрана зам.-
кметът по култура на Со-
фия д-р Тодор Чобанов заяви, 
че приема решението на 
комисията без възражения. 
„Ние направихме всичко въз-

можно, за да спечелим, но 
имахме едно наум, защото 
е практика титлата да се 
дава на градове, които не са 
административни столици. 
В крайна сметка пътят за 
Пловдив минава през София, 
така че ще работим всички 
заедно за една по-добра Бъл-
гария“, каза той. 

Инициативата Европей-
ска столица на културата се 
организира от ЕК от 1985 г. 
насам, като целта й е да се 
даде тласък на културния 
обмен вътре в европейска-
та общност. Всяка година 
два града от две страни 
членки получават титла-
та, като за 2019 г. те ще 
са от България и Италия. В 

Италия победителят ще се 
избира между Каляри, Лече, 
Матера, Перуджа, Равена и 
Сиена. Когато това се случи, 
решенията на журито ще се 
официализират с решение на 
министрите на културата 
на редовното заседание на 
Съвета на ЕС през май до-
година. Европейските столи-
ци на културата през тази 
година са Юмеа (Швеция) и 
Рига (Латвия), през 2015 г. 
ще бъдат Монс (Белгия) 
и Пилзен (Чехия). Вроцлав 
(Полша) и Доностия Сан Се-
бастиан (Испания) са през 
2016 г., Орхус (Дания) и Па-
фос (Кипър) през 2017 г. и Ла 
Валета (Малта) и Льоварден 
(Нидерландия) през 2018 г.

До края на годината община 
Стара Загора ще инвестира 15 
млн. лв. в обновяване на междубло-
кови пространства и улици, тро-
тоари и паркове. Над 1 млн. лв. са 
отделени за належащи ремонти 
и в селата. „Консорциум „РСРП“ 
- София, е избран за изпълнител 
на изграждането на парка на мяс-
тото на бившите артилерийски 
казарми, който трябва да бъде го-
тов до края на годината“, съобщи 
кметът на Стара Загора Живко 
Тодоров. 

„Един от най-важните проекти е 
този за модернизацията и развитие-
то на устойчив градски транспорт, 
финансиран по ОП „Регионално разви-
тие”, на стойност 29 млн. лв. Пред-
стои да изградим велоалеи с обща 
дължина 7,8 км. Ще променим дизайна 
на спирките от градския транспорт и 
ще подменим въздушно-контактната 
мрежа. Токоизправителните станции 

също трябва да бъдат ремонтирани“, 
добави кметът.

Мащабната дейност в централната 
градска част предвижда рехабилитация 
на бул. „Цар Симеон Велики” в отсечката 
от ул. „Хаджи Димитър Асенов" до кино 
„Жельо Диманов", която се бави заради 
съчетаването на строително-ремонтни-
те дейности с работата по транспорт-
ния проект. 

Шумен прави втори опит да намери 
изпълнител за проекта за пречиствател-
на станция за питейни води за града и 
останалите населени места в община-
та. Първата процедура беше отменена 
от Комисията за защита на конкуренци-
ята. Част от проекта (3,26 млн. лв.) се 
финансира със средства от Публична-
та инвестиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регионите". Па-
рите обаче се отпускат само в случай, 
че има сключен договор за изпълнение до 
15 септември, което вече е невъзможно. 
Прогнозната цена на съоръжението е 
близо 19 млн. лв. без ДДС, а срокът за 
изпълнение - 26 месеца от датата на 
влизане на договора плюс шест месеца 
за отстраняване на дефекти и пускане в 
експлоатация. 

Срокът на договора започва да тече, 

Компанията „Троут фарм" ЕООД обя-
ви обществена поръчка за изграждане на 
многофункционална ферма за култивиране 
на риба и други водни организми чрез из-
ползване на рециркулационна и хидропонна 
технологии. Фирмата е бенефициент по 
Оперативна програма „Рибарство и аква-
култури”. Дейностите по проекта включ-
ват строителството на основна сграда, 
склад за фураж, оранжерия за пречистване 
на отпадната вода след пречиствателни-
те станции, оранжерия с хидропонна ин-

сталация, съоръжение за обезводняване, 
трафопост, вана за дезинфекция на МПС, 
дезинфекционна пътека за хора, будка за 
охрана. Прогнозната цена е 5,38 млн. лв. 
без ДДС, а срокът за изпълнение е 180 дни 
след подписване на договора. Участници-
те трябва да разполагат с финансов ре-
сурс от поне 2,5 млн. лв., както и да са 
изпълнили еднаква или сходна поръчка за 
последните пет години на стойност не 
по-малко от 5 млн. лв. Оферти се набират 
до 9 октомври.

след като общината осигури финансира-
не за проекта. Изискванията към канди-
датите са да имат собствен ресурс от 2 
млн. лв., както и да имат успешно завър-
шени поне две пречиствателни станции 
за последните 5 години. Цената има 30% 
тежест при избора на изпълнител, а тех-
ническото предложение - 70%. Оферти се 
набират до 15 октомври.

Снимки Денис Бучел

В област Перник са договорени проекти 
за близо 77 млн. лв. по Програмата за разви-
тие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. 
Това съобщи изпълнителният директор на 
Държавен фонд „Земеделие” д-р Лозана Ва-
силева, която със зам.-кмета на община 
Брезник Иван Бъчваров направи първа копка 
на пътя от с. Гигинци до Църногорския мана-
стир „Свети безсребреници Козма и Дамян”.

40 млн. лв. са за 30 проекта за ремонт на 
улици, за ново осветление в почти всички се-
лища на областта, както и за реставрация 
на читалища, строеж на спортни и инфор-
мационни центрове за местното културно-
историческо наследство, включително из-
граждането на център за възрастни хора в 
с. Филиповци. 

Други над 30 млн. лв. ще получат 210 
частни фирми и земеделски производители. 
Те ще модернизират стопанства и прерабо-
твателни предприятия. Със средствата ще 
се задвижат проекти за селски туризъм и др. 
ДФ „Земеделие” вече е изплатил над полови-
ната от тези субсидии.

Обновяването на петкилометровата 
отсечка от с. Гигинци до манастира е част 
от проект, финансиран по мярка 322 „Обно-
вяване и развитие на населените места” от 
ПРСР. Стойността му е 1,610 млн. лв. Дру-

гата част от проекта – за около 4 млн. лв., 
предвижда реконструкцията на довеждащ 
водопровод от водохващане. 

„Новият път от с. Гигинци до Църногор-
ския манастир е от изключително значение, 
особено след обновяването на светата оби-
тел“, каза д-р Лозана Василева. Тя подчерта, 
че манастирът също се реставрира със 
средства от ПРСР. Той ще получи близо 800 
хил. лв. за ремонт на старото крило и ос-
вежаване на прилежащите пространства. 
Предстои и реставрацията на други 3 църк-
ви в района – „Св. Анна” в с. Велковци, „Св. 
Петка” и „Св. Николай Мирликийски” в Трън. 
Общата стойност на тези ремонти е 3,6 
млн. лв. Вече е приключило обновлението на 
църквата „Св. великомъченик Георги Победо-
носец” в Брезник. 
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Неговата цел е подобряване на жилищните условия в България

Мартин Славчев

Успешно  приключи 
проектът „Достоен дом”. 
Той бе реализиран от ко-
алиция, носеща същото 
наименование и включва-
ща различни фирми и сдру-
жения като „Винербергер” 
ЕООД, фондация „Подслон 
за човечеството”, пред-
ставители на местни и 
общински структури и 
др. Целта му е да допри-
несе за засилване роля-
та на организациите на 
гражданското общество 
за вземане на решения в 
областта на жилищната 
политика.

На пресконференция 
в столицата бяха пред-
ставени работата на ко-
алиция „Достоен дом” от 
нейното създаване през 
януари 2014 г. до сега, как-
то и планове за бъдещи 
действия. Участие в бри-
финга взеха Минчо Бенов, 
национален директор на 
фондация „Подслон за чо-
вечеството” за България, 
Анатас Буглов, управител 
на „Винербергер” ЕООД, 
арх. Николай Гълъбов, зам.-
председател на Камарата 
на архитектите в Бълга-
рия (КАБ), и Юлия Любено-

ва, председател на сдру-
жение „Амала-Приятели”. 

Някои от основните 
акценти на събитието 
бяха свързани с конкрет-
ните предложения, внесе-
ни преди няколко седмици 
от коалицията в Минис-
терството на инвести-
ционното проектиране 
(МИП), във връзка с акту-
ализирането на жилищна-
та стратегия на България 
и разработването на нов 
закон, който да регламен-
тира материята. Предла-
ганите мерки са насочени 
към подобрения, свързани 

с нуждата от увеличава-
не на дела на държавния и 
общинския жилищен фонд, 
наемните отношения, об-
новяването и текущата 
поддръжка на съществу-
ващия сграден фонд и т.н. 
Беше обсъдена и необходи-
мостта от усъвършенст-
ване на механизмите за 
управление на  етажната 
собственост и създаване 
на стимули за собствени-
ците на жилища за въвеж-
дане на мерки за енергий-
на ефективност. 

„Принципът на прием-
ственост е много важен 

за коалиция „Достоен 
дом” и организацията ще 
продължи да работи и да 
поставя въпроси и пред-
ложения за подобряване 
на жилищната политика 
в България”, каза Минчо 
Бенов. 

„Преди всичко трябва 
да се промени норматив-
ната база и по-специално 
Законът за устройство-
то на територията (ЗУТ) 
и Законът за обществе-
ните поръчки (ЗОП). КАБ 
заедно с Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) и Камарата на архи-

Атанас Буглов, управител 
на „Винербергер” ЕООД:

За нас беше 
г о л я м о  у д о -
вол с твие  да 
участва ме  в 
създаването на 
тази коалиция. 
Нашата мотива-
ция беше да на-
мерим съмишле-
ници от бизнеса 
и нестопански-
те организации, 
заедно с които 
да обсъждаме 
полезни за обществото теми и да разработваме пред-
ложения за конкретни политики. Останахме с добри 
впечатления от консенсуса, който се получи вътре в 
самата коалиция, а също така и от диалога, който осъ-
ществихме с различните държавни органи. 

Мирослав Еленков

Българска браншова 
асоциация „Пътна безопас-
ност“ (ББАПБ) безвъзмез-
дно предостави на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) 620 метра допълни-
телна ограничителна сис-
тема за по-висока защита 
при движението на мото-
циклетисти. На специална 
церемония инж. Илиана За-
хариева, член на УС на АПИ, 
получи сертификат за да-
рение от председателя на  
ББАПБ д-р Николай Иванов. 
„Поставяме началото на 
добра инициатива, и то в 
седмицата, в която в дър-
жавите от ЕС по идея на 
Европейската организация 
на службите на пътна по-
лиция - TISPOL, са дните за 
повишаване използването 
на обезопасителни систе-
ми за всички участници в 
движението. Вярвам, че 
това е добър знак“, под-
черта инж. Захариева.

Първите пилотно мон-
тирани допълнителни за-
щитни елементи са на 
участък от подбалканския 
път I-6 София - Карлово 
- Бургас, след село Долно 
Камарци и преди разкло-
на за село Буново – от  
км. 171+000 до км. 171+600. 
Отсечката, преминаваща 
през Гълъбец, е с доста 
ост ри завои, големи наклони 
и е предпочитан маршрут 

от мотоциклетистите. 
Допълнителната защита 
са хоризонтални метални 
ленти, с които се обезо-
пасява стълбът на огра-
ничителните системи. Те 
са без остри ръбове, като 
по този начин предпазват 
мотористите от нараня-
ване при падане или удар и 
не позволяват плъзгане под 
оградата.

Основните травми 
при пътно-транспортни 
произшествия с мотоцик-
летисти са след изгубва-
не на управлението и удар 
във вертикалния стълб 
на ограничителната сис-
тема. През 2013 г. според 

данни на МВР при пътни 
инциденти с мотористи 
само на територията на 
Областна дирекция МВР - 
София, са ранени 19 души, 
а двама са загинали. От 
началото на годината до 
сега са пострадали 11 чо-
века, а загиналите са 4.

Повишаването на без-
опасността на пътна-
та инфраструктура чрез 
добавяне на система за 
защита на мотоциклети-
сти, която се монтира 
заедно с пътно-ограни-
чителната система за 
задържане на превозното 
средство в обхвата на 
пътя, е една от задачите, 

Това е система, която 
никога не сме правили в Бъл-
гария. Мантинелите са пър-
вите от този тип и искам 
да подчертая, че не са никак 
скъпи, но за сметка на това 
са преминали редица тесто-
ве и са надеждни. Испания е 
водеща в това отношение. 
Там цели магистрали са из-
градени с тях. Нашата цел 
е да намалим произшестви-
ята с 50% до 2020 г. В случая дейност-
та ни е насочена към безопасността 
на инфраструктурата. Желанието ни 
е да покажем, че това нещо трябва да 
се прави. 

За последните 5 години при ПТП са 
пострадали 2063 мотоциклетисти, от 
които 202 са загиналите. Това е много 
голям брой загубени животи. Само през 
2013 г. катастрофите са 502. Тези до-
пълнителни приспособления нямат спе-
циална философия на изработка и могат 
да бъдат произвеждани навсякъде в Бъл-
гария. Един метър струва около 20 лв. 
Те трябва да бъдат поцинковани, за да 
имат живот от 40 - 50 години. Надявам 
се, че с това ще поставим добро нача-

ло на по-безопасно движение по наши-
те пътища. Разбира се, и обществото 
трябва да помогне това да се случи. 
Изборът дали да слагаме тези огради 
е наш, но аз мисля, че сме длъжни да го 
направим. От тук нататък разчитаме 
държавата да поеме инициативата и 
да започне слагането на такива обез-
опасяващи мантинели. Агенция „Път-
на инфраструктура“ прие много добре 
идеята. Ръководството и колегите там   
ходят на семинари и всички те знаят 
какви са предимствата. Разбира се, ос-
тава големият въпрос - недостигът на 
средства. Но може да се започне пое-
тапно там, където пътната мрежа се 
рехабилитира или се изгражда.

Д-р Николай Иванов, председател на Българска 
браншова асоциация „Пътна безопасност“: 

посочени в Националната 
стратегия за подобрява-
не безопасността на дви-
жението по пътищата на 
България до 2020 година. 
През 2012 г. Европейска-

та комисия по стандар-
тизация одобри образец, 
свързан с ограничителни-
те системи за пътища за 
мотоциклети, които нама-
ляват влиянието на удара 

при сблъсък с предпазната 
ограда. Подобни защитни 
елементи вече се монти-
рат в Германия, Италия, 
Испания и други европей-
ски държави.

тектите в инвестицион-
ното проектиране (КИИП) 
нееднократно дават свои-
те предложения за реша-

ване на проблемите при 
тях. В ЗОП има редица 
недостатъци”, заяви арх. 
Николай Гълъбов. 

Снимки в. „Строител“

Снимки авторът
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Д-р арх. Ина Семерджиева, 
ВСУ „Любен Каравелов“

Повечето от нас приемат за даденост 
въздействието, което архитектурата оказ-
ва върху човешката жизнена среда и начина ни 
на живот. Тя има силата неосъзнато да влияе 
върху емоционалния и физическия ни свят, до 
голяма степен определя здравето, щастието 
и състоянието на духа ни и всичко това е пря-
ко свързано с начина ни на живот. Ето защо 
терминът лайфстайл архитектура все по-чес-
то се среща като дефиниция при процеса на 
проектиране.

Това проучване изследва дълбокото въз-
действие, което той оказва върху всеки ас-
пект от ежедневието ни, начина ни на живот, 
моделите на нашия ден, взаимоотношенията с 
хората около нас, успеха и удовлетворението 
на работното място. Всички те са оформени 
в значителна степен от физическата среда, 
която обитаваме. В ежедневието си ние по-
стоянно сме заобиколени от сгради и тези 
градски пространства влияят на това как 
се чувстваме. Например тъмното простран-
ство предизвиква усещане за студ и потиска 
настроението. Мащабът и локацията също 
могат да влияят на изпълнението на ежеднев-
ните ни задачи. От друга страна, една светла 
и просторна стая предизвиква положителна 
емоция и усещане за радост.

Как се случва така, че сградите и градската 

среда оказват такъв ефект върху нас?

Ние до голяма степен възприемаме зао-
бикалящия ни свят визуално. На съзнателно и 
подсъзнателно ниво сме програмирани винаги 
да преценяваме дали средата, в която се на-
мираме, представлява заплаха за нас. Нашето 
оцеляване зависи от това в много по-голяма 
степен, когато сме били примитивни съще-
ства, живеещи в дивата природа. Еволюирайки 
от пещерата до градската среда, ние по-ско-
ро преценяваме ефекта, който заобикалящото 
ни пространство оказва върху настроението 
ни, отколкото да търсим заплаха. Например, 
когато за първи път влизаме в офиса на фирма, 
първо анализираме обстановката. Преди да 
сме започнали каквито и да е преговори, пър-
вите ни впечатления и чувства за това, какво 
можем да очакваме, започват мигновено, тъй 
като пространството комуникира с нас. Ако 
офисът е с модерен дизайн, чист, подреден и 
светъл, веднага ще си помислим, че евенту-
алните ни партньори са професионалисти, на 
които може да се вярва, но определено ще се 
притесним за банковите си баланси. От дру-
га страна, ако той е с остарели и изтъркани 
мебели, неподреден и мрачен, ще се замислим 
дали искаме да си партнираме.

В настоящия доклад ще бъдат разгледани 
различни аспекти на влияние на архитектур-
ното пространство и градската среда върху 
човешкото поведение и възприятие.

Разпределение на отделните елементи на 

дизайна и влиянието им върху човешкото 

поведение

Повечето архитектурни модели за въз-
действие на поведението включват по един 
или друг начин физическото подреждане на 
строителните елементи и тези на градския 
дизайн както в интериора, така и в ексте-
риори или промяна в характеристиките на 
използваните материали. Във всички случаи 
съществува възможност да се повлияе на чо-
вешкото възприятие.

Физическата подредба на елементите 
може да бъде разделена на няколко аспекта 
на позициониране и оформление. Поставянето 
на конкретен предмет в дадена среда може 
да насърчи взаимодействието на пешеходеца 
с него, например да има чешма в близост до 
пешеходна алея в парка. За да се предотвра-
ти достъп до конкретна зона, могат да се 
поставят от двете страни на човекопотока 
парапети, перила и др. и по този начин да се 
насочи движението, примерно перголи, тунели, 
безистени и др. С други елементи могат да се 
скрият примерно шахти, вентилационни отво-
ри и др. Този вид организация се прилага много 
често в архитектурните практики. Правил-
ната подредба на пространствата може да 
доведе до успешно функциониране на сграда 
или изцяло да намали функционалната й стой-
ност, а оттам – и икономическата.

През 1957 г. лекар на име Хъмфри Озмонд 
започва наблюдения върху това, как средата 

Фиг. 1. Офис пространства: 

а) офис на Google интериорен 

дизайн; б) неподреден офис  

с остаряло обзавеждане

Фиг. 2. Разпределение на елементи: а) използване на пергола за насочване на движението; 

б) вписване на асансьорна шахта като част от интериорното решение;

в) използване на парапет в интериорно решение с цел предотвратяване на достъп

Фиг. 3. Разпределение на елемeнти и материали: а) използване на монотонни тонове  

при интериорно решение на коридор; б) използване на цвят и светлина при интериорно решение 

на коридор; в) чакалня на летище

Фиг. 4. Социално взаимодействие: а) благоприятно разпределение; б) неблагоприятно разпределение; 

в) благоприятно разпределени според естеството на задачата

Психическо и физическо въздействие на архитектурното пространство 

а)

а)

а)

а)

б)

б)

б)

в)

в)

в)

б)

влияе на човешкото поведение. 
Скоро след това той въвежда два термина 
– sociofugal space (пространство, което не 
предразполага хората да комуникират и взаи-
модействат помежду си) и sociopetal space (с 
противоположно значение).

Едуард Т. Хол – американски антрополог, 
казва в книгата си „Скритите измерения“, че 
летищата са проектирани така, че да изо-
лират хората, както и повечето библиоте-
ки, супермаркети и класни стаи. Този ефект 
се постига най-вече заради фиксираните, 
ориентирани в една посока места за сядане, 
стерилен интериор, дългите изолирани кори-
дори, които обезсърчават човешкия контакт. 

Ефектът на дългото, стерилно и тъмно прос-
транство може много лесно да бъде обърнат, 
ако води до голямо, светло и просторно поме-
щение. Преминаването през коридора само ще 
засили ефекта на възприятие на откритото 
пространство.

Влияние на архитектурата върху социално-

то взаимодействие между хората

Физическата среда може да повлияе соци-
алните и работните взаимоотношения между 
хората. Тя също така може да въздейства и 
върху качеството и честотата на взаимо-
действие. Има няколко основни правила, кои-
то биха могли да подобрят или съответно 
влошат социалното взаимодействие между 
хората.

Съществуването на прозорци (или обра-
тното – липсата на такива) в едно помеще-
ние засилва желанието за социален контакт 
– колкото е по-голям (от под до таван), тол-
кова по-добре. Дали прозорецът подобрява ра-
ботоспособността, остава спорен въпрос, 
въпреки че настроението и положителните 
емоции могат да се повишат с естествена 
светлина.

Обзавеждането също може да повлияе на 

социалните контакти. 
При разпределение на 
мебелите така, че да се 
премахнат визуалните 
бариери между присъст-
ващите, се наблюдава 
по-добра комуникация 
(например подреждане 
на столове в кръг). Най-
неблагоприятната кон-
фигурация за офис е два 
срещуположни стола с 
поставено бюро между 

тях.
С някои изключения ди-

ваните са по-неформални, 
но тяхното предимство 
може да бъде намалено, ако 

групата от хора не се познава. Ергономичните 
съображения също са важни, ако работата или 
целта на срещата изисква по-дълъг период от 
време.

Как посетителите или обитаващите да-
дена стая са облечени, също взаимодейства с 
обзавеждането на дадено пространство. На-
пример сядането на земята върху голям килим 
не е удобно за жени в къси поли и др.

Конфигурацията на предметите, която 
позволява разговор лице в лице с всеки един 
от групата, също подобрява общуването.

В подкрепа на индивидуалната дейност в 
личното офис пространство те трябва да са 

организирани около среда, която предполага 
социални контакти, за да се осигури ефектив-
на работа в рамките на екипа и координация 
помежду им. Доброто сътрудничество между 
колеги може да бъде положително повлияно от 
добре организираната среда.

Посредством предвидената конфигурация 
и проектирано пространство човешкото по-
ведение и взаимодействие не просто може да 
бъде повлияно, но и насочено и контролирано.

Влияние на средата върху  

човешкото здраве

Доказано е, че немалка част от решения-
та за планиране, дизайн и градска среда оказ-
ват голямо влияние върху човешкото здраве. 
Фактори като гъстота на населението, нали-
чието и големината на зелени площи и паркове, 
височина и размер на жилищните структури, 
локация на магазини за хранителни стоки, раз-
положението на пътища и алеи – всичко това 
влияе на физическото и психическото със-
тояние на хората. Оказва се, че здравето ни 
и познанията за него са изключително важен 
фактор при проектирането.

Изследвания, направени от д-р Нанси Уелс 
– психолог във Факултета по дизайн и анализ 

на градска среда в университета „Корнел”, 
САЩ, сочат, че достъпът до естествената 
природа подобрява когнитивните функции, 
като и по-бързото възстановяване на паци-
енти след сърдечни операции. Хора, които 
живеят в близост до паркове и зелени площи, 
са по-активни физически и живеят по-дълго. 
Градините подобряват социалните връзки и 
общуването.

Градското планиране би могло да намали 
замърсяването на почвата и водата, интен-
зивността на трафика, а оттам – и замър-
сяването на въздуха. Доказано е, че шумът 
оказва ефект върху способността за четене 
при децата, повишава кръвното налягане и 
увеличава стреса.

Градоустройствените решения, които 
засягат разположението на супермаркети, 
места за бързо хранене, фермерски пазари и 
магазини оказват голямо влияние върху здраво-
словното хранене на хората и тяхното здраве. 
Хората, които живеят в близост до супермар-
кети, има по-голяма вероятност да си набавят 
необходимите количества плодове и зеленчу-
ци. В по-бедните квартали концентрацията на 
заведения за бързо хранене е по-голяма, което 
предполага по-голям процент на затлъстяване 
сред населението.

Характеристиките и качеството на жи-
лището пряко засягат физическото и психи-
ческото здраве на обитателите. Височината 
и големината на жилището например е свър-
зано с психологически стрес, особено сред 
майки с малки деца. След направено изследва-
не е доказано, че малчугани, живели в 14-ет-
ажна обществена жилищна сграда, имат по-
големи поведенчески проблеми, отколкото 
такива в 3-етажни. Социалната изолация 
може да бъде една от причините за това, 
защото родителите са по-малко склонни да 
пуснат децата си да играят навън, ако те са 
във високо здание.

Някои основни насоки в градското плани-
ране биха повлияли положително човешкото 
здраве:

 Да се планират повече зелени площи и 
паркове в близост до жилищни райони.

 Жилищните сгради да се строят с по-
малка височина.

 Детски градини, училища, болници, до-
мове за възрастни хора да се строят в среда, 
близка до природната.

 При планирането на нови жилищни квар-
тали да се предвиждат повече пешеходни пло-
щи, алеи и тротоари.

Изводи

 Пространственият дизайн и градската 
среда оказват голямо влияние върху поведе-
нието на хората и това понякога може да бъде 
умишлено търсен ефект поради икономически 
или политически причини.

 Повечето модели включват или раз-
пределение и позициониране на определени 
елементи от дизайна и строителството, 
или подбор на определени материали и тек-
стури. Тези похвати влияят върху предста-
вата на хората за това, какво поведение е 
възможно или подходящо, както и предиз-
викват или възпират определен тип пове-
дение.

 На практика модели могат да се прила-
гат в комбинация, за да се създадат различни 
видове пространство с различни ефекти върху 
поведението.

 Засягайки толкова дълбоко начина на 
живот на хората, политическото и икономи-
ческото влияние върху градското планиране 
може да бъде спорно.

 Някои понятия, свързани с въздействие 
върху поведението в архитектурната среда, 
може да се приложат към други проектирани 
системи и контексти.

 Социалното взаимодействие и комуника-
ция между хората силно се влияе от средата.

 Жизнената среда, която обитаваме, 
оказва голямо влияние върху здравето ни.
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Арх. Ирина 
Атанасова, УАСГ

Опазването на на-
следството е условие за 
устойчиво развитие на съ-
временното общество. Но 
представите за културна 
ценност се развиват – с 
включването на нови обек-
ти (като такива от же-
лезопътния транспорт) 
се разширява и обогатя-
ва времевият и смислов 
обхват. Разглежда се не 
само изолираният еле-
мент, но и неговите ма-
териални и нематериални 
връзки с прилежащата 
среда – въвеждат се поня-
тията културен маршрут 
и културен пейзаж. Нови-
те методи целят социали-
зация и по-голяма достъп-
ност на наследството за 
широката публика. Чрез 
културния туризъм се 
използва културно-исто-
рическият потенциал на 
територията като сред-
ство за икономическо и 
социално развитие.

Отделните обекти 
на архитектурното на-
следство на железопът-
ния транспорт – приемни 
сгради, мостове, тунели 
и други жп съоръжения, 
са свързани от общия си 
замисъл като част от 
единната система на 
транспортната инфра-
структура.

Историческите линии 
представляват комплекс-
на културна ценност, обе-
диняваща различни мете-
риални и нематериални, 
антропогенни и природни 
елементи. Характерните 
особености на наслед-
ството обуславят специ-
фичния метод на опазване 
в жп линиите в тяхната 
цялост – подвижен състав, 
архитектурно наследство 
и околна среда.

Културна и обществена 

роля

Железницата е едно 
от изобретенията, про-
менили революционно жи-
вота и обществените 
представи. При своята 
поява дава възможности 
за движение със скорости, 
непознати дотогава – уве-
личава се движението на 
хора и стоки.

Разрастването на пе-
риферията на населени-
те места, формирането 
на градското ядро около 
предгаровия площад, поя-
вата на селища в близост 
до гарата са свидетел-
ства за силното влияние 
на жп транспорта. Гара-
та е олицетворявала духа 
на XIX в., сливането на 
технологията и архитек-
турата, индустрията и 
изкуството – създаване-
то на нов тип архитек-
тура. В съвременността 
жп транспортът въпреки 
наличието на много други 
средства за придвижване 
и комуникация продължава 

да има важна роля за об-
ществото.

Голямата социална зна-
чимост е интерпретирана 
в много произведения на 
изкуството – в литерату-
ра, картини, филми. Един 
от най-известините кри-
минални романи е „Убий-
ство в „Ориент експрес” 
на Агата Кристи. Пъту-
ването с влак е често из-
ползван сюжет от много 
автори. Образът на жп га-
рата и духът на времето 
са изобразени също и от 
художниците – „Гара Сен 
Лазар” на Моне (фиг. 1а), 
„Гарата” на Мане, „Гарата 
на Перпинян” на Дали (фиг. 
1б) и др. Във фил мите за-
минаването с влака често 
е кулминационен момент 
на развръзката.

Характерна особе-
ност на наследството на 
железопътния транспорт 
е специфичният роман-
тичен дух на пътуването 
с влак. Именно на него се 
дължи големият брой по-
читатели на атракцион-
ни пътувания с ретро 
композиции, задвижвани 
от парен локомотив. (По-
настоящем такива услуги 
предлага и БДЖ.)

Пространствени и смисло-

ви характеристики

Историческото раз-
витие на железопътния 
транспорт отразява соци-
алните, икономическите и 

политическите промени 
от края на XIX в. и нача-
лото на XX в. до наши дни. 
Архитектурното наслед-
ство на жп транспорта 
представлява историче-
ско свидетелство за дви-
жението, протичало по 
направление на линиите.

Някои от тях биват 
изоставени, но други са 
запазили своята важна 
социално-икономическа 
роля от миналото до днес. 
Железопътната мрежа 
представлява една свое-
образна линеарна систе-
ма, осъществяваща връз-
ките между определени 
дестинации.

Обектите на архите-
ктурното наследство на 
железопътния транспорт 
са подчинени на влияние-
то на различни фактори 
– природни дадености, 
политически и икономиче-
ски предпоставки. Като 
следствие от замисъл с 
по-широк обхват те не 
трябва да се разглеждат 
изолирано, а като част от 
структури от по-високо 
ниво – културен маршрут, 
културен пейзаж и др.

Международен опит 

Развива се общест-
веното съзнание за кул-
турната  ценност на 
наследството  на  жп 
транспорта.  Една от 
първите мерки за негово-
то опазване е възстано-

вяването през 1951 г. на 
историческата жп линия 
Talyllyn, Уелс (фиг. 2), пре-
върната днес в туристи-
ческа атракция.

С ъ в р е м е н н а  т е н -
денци я  в  опазването 
на наследството на жп 
строителството е адап-
тацията на исторически 
линии (heritage railways) 
като културно-туристи-
чески маршрут. Пресъз-
дава се специфичната 
атмосфера на епохата. 
Многообразието от раз-
личните аспекти на кул-
турното наследство на жп 
транспорта – материално 
и нематериално, движимо 
и недвижимо, е предста-
вено в своята комплексна 
цялост. Реставрира се 
архитектурното наслед-

ство, движението се осъ-
ществява с парни влакови 
композиции, служителите 
са облечени в униформи от 
съответния исторически 
период, разказват се ис-
тории, свързани с линия-
та, и др. Специфичната 
проблематика на heritage 
railways налага въвеждане-
то на утвърдена система 
правила за поддръжката и 
експлоатацията им.

В списъка на ЮНЕСКО 
са включени като обекти 
цели жп линии поради своя-
та световна значимост. 
Една от тях е Semmering 
Railway (фиг. 3в) в Австрия 
– една от първите в све-

та високопланински желез-
ници (строена 1848 – 1854 
г.), прекосяваща Алпите. 
Тя представлява шедьовър 
на строителното изку-
ство, проектирана е от 
Carl Ritter von Ghega.

Rhaet ian Rai lway (в 
Швейцарските и в Итали-
анските Алпи) обединява 
две исторически жп линии 
– Albula и Bernina (фиг. 3б), 
преминава през райони с 
красива природа. Обект 
на ЮНЕСКО са и планин-
ските жп линии в Индия 
– Darjeeling railway и Kalka 
Shimla Railway (фиг. 3а) в 
Хималаите, Nilgiri Railway в 
Tamil Nadu. Изграждани са 
по време на британското 
управление в края на XIX в. 
и началото на XX в. и се 
експлоатират до наши 
дни, преодолявайки изклю-
чително стръмни наклони.

Днес в много страни – 
Англия, Австралия, САЩ и 
др., има създадени различ-
ни организации за защита 
на наследството на жп 
транспорта. Много от 
историческите линии са 
съхранени като културна 
ценност и са превърнати 
в туристическа атрак-
ция, дори и в съседните 
ни Сърбия (Шарганската 
осмица) (фиг. 4в), Румъния 
и Гърция. 

Културно-исторически 
потенциал за придобива-
не на статут на heritage 
railway имат също и някои 
емблематични железо-
пътни линии в България. 
Линия №16 Септември – 
Добринище е единстве-
ната теснолинейна линия 
(с междурелсие 760 мм) в 

експлоатация у нас. Пред-
ставлява едно истинско 
постижение на инженерно-
техническата мисъл, съ-
четано с красива природа.

Железопътни линии в 

България

При интерпретация-
та на наследството на 
историческите железо-
пътни линии културно-
туристическият марш-
рут в повечето случаи е 
необходимо включването 
на допълващи функции за 
постигането на по-голяма 
ефективност. Това могат 
да бъдат природните да-

дености (за пример жп 
линията по Искърското 
дефиле, теснолинейката 
Септември – Добринище), 
за да се съчетае култур-
ният с планинския тури-
зъм, или други елементи 
на наследството, дори 
различни по време и съ-
държание.

Жп отсечката Велико 
Търново – Плачковци е из-
градена през 1910 г. (7), по 
нейното протежение са 
запазени много от автен-
тичните приемни сгради 
от този период. В района 
има голяма концентрация 
на културно наследство 
от различни историче-
ски периоди – във Велико 
Търново, Габрово, Трявна 
и др. Възстановяването 
на старата жп линия би 
допринесло за по-пълното 
представяне на истори-
ческата среда в нейната 
комплексна цялост като 
едно уникално съчета-
ние от наследството на 
II българско царство, на 
възрожденските къщи и на 
железопътния транспорт 
от началото на XX в.

Заключение

При възстановката 
на исторически жп линии 
се обединяват различни 
културни ценности – не-
движими (архитектурно 
наследство),  движими 
(ретро композиции), нема-
териални (пресъздаване 
духа на времето). Атрак-
ционните пътувания са 
възможност за популяризи-
ране на наследството на 
железопътния транспорт.

Разработката раз-
глежда международния 
опит в опазването на ис-
торическите линии като 
културно-туристически 
маршрути. Представят 
се някои възможности за 
прилагането на специфич-
ните методи за интерпре-
тация на наследството 
на жп транспорта в Бъл-
гария.

ЛИТЕРАТУРА
1. Burman, P., M. Stratton. 

Conserving the Railway Herit-
age. London, Spon, 1997.

2. Coulls, A. Railways as 
World Heritage Sites. Occa-
sional Papers for the World 
Heritage Convention. ICO-
MOS, 1999.

3. Meeks, Caroll L.V. The 
railroad station. An architec-
tural history. New Haven, Yale 
University Press, 1956.

4. Richards, J., J. Mac-
Kenzie. The Railway Station: 
A Social History. Oxford, Ox-
ford university Press, 1986,

5. The Riga Charter of 
FEDECRAIL (European Fed-
eration of Museum & Tourist 
Railways), 2002.

6. Site of FEDECRAIL 
(European Federation of 
Museum & Tourist Railways)- 
http://www.fedecrail.org/

7. Деянов, Д. Железо-
пътната мрежа в Бълга-
рия 1866 – 1975. Стара За-
гора, Булхаус, 2005.

Фиг. 5. Теснолинейката Септември – Добринище

Фиг. 2. Talyllyn railway 

Източник: cc by, Peter Broster

Фиг. 6. Обекти на архитектурното наследство на 

железопътния транспорт в България:  а) Жп гара Велико 

Търново, открита през 1900 г.; б) Жп гара Трявна, открита 

през 1910 г. (Снимка: Б. Анастасов)

Фиг. 1. Известни картини, интерпретиращи художествения 

образ на жп гарата: а) „Гара Сен Лазар”, Клод Моне, 1877 г.; 

б) „Гарата на Перпинян“, Салвадор Дали, 1965 г.

Фиг. 3. Железопътни линии, защитени от ЮНЕСКО: а) Kalka Shimla Railway, Индия; б) Bernina line, 

Rhaetian Railways; в) Semmering Railway, Австрия

Фиг. 4. Исторически железопътни линии като туристическа 

атракция – примери от световната практика: а) Outeniqua 

Choo Tjoe, Южна Африка; б) Историческа жп линия в Аляска; 

в) Шарганската осмица, Сърбия

а)

а)

а)

б)

б)

б)

в)

в) в)

а) б)
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Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България (АТКБ): 

Оценката за въздействие на нормативните актове ще даде предсказуемост 
на регулаторната рамка и ще осигури нейната стабилност

Ренета Николова

Г-н Георгиев, Амери-

канската търговска ка-

мара бе съорганизатор 

на конференция „Оценка 

на въздействието на за-

конодателството за по-

добро управление“. Каква 

е основната цел на фо-

рума?

Темата не е от днес и 
вчера и за нас е важно, че 
я представихме отново на 
вниманието на политици-
те точно преди изборите. 
Радвам се, че основните 
партии със своите ръко-
водства откликнаха на 
нашата покана. Получи се 
добър диалог и надявам се, 

че ще има резултати. 
Законодателният про-

цес у нас в последните 
десетилетия страда от 
липса на ясна визия за 
това, когато се приема 
един нормативен акт,  до 
какво ще доведе той, как-
ви ще са последиците от 
него. Може би една от 
причините е, че с приема-
нето на страната ни в ЕС 
трябваше да въведем нор-
мите на съюза, но често 
не отчитахме ефектите 
от тях.  Бързината, с коя-
то политиците искаха да 
транспонират евродирек-
тивите, ги накара да хар-
монизират законодател-
ството ни с европейското, 
без  много ясна оценка на 
въздействието от промя-
ната или допълнението на  
определен законодателен 
акт. А тази оценка е из-
ключително важна. Това 
е начинът да се види как 
законът би повлиял  върху 
обществените отноше-
ния, които ще регулира.  
Промените в нормативна-
та база трябва да бъдат 
предприемани като едно 
информирано управлен-
ско решение не само на 
политическата класа, то 
трябва да е консенсусно и 
за бизнеса, и за различни 
обществени и неправи-

телствени организации 
организации. Трябва да е 
ясно,че това е най-добро-
то решение, от което ще 
има полза. Взето по този 
начин, това решение ще 
предопредели, че ще има 
стабилитет и предска-
зуемост на регулаторна-
та рамка.  Стабилност е 
това, което оценката за 
въздействие на законода-
телство може да даде. 

А ко  имаме  такава 
оценка за въздействие на 
законодателството, която 
обаче трябва да стъпи на 
определени критерии и да 
се следват ясни стъпки, 
ще знаем какъв бюджет 
да предвидим за прила-
гането на акта и дали 
имаме административен 
капацитет, необходим за 
приложението му. Съще-
временно ще следим той 
да не доведе до някаква 
регулаторна или админи-
стративна тежест, т.е. 
до свръхрегулиране, което 
да блокира бизнес процеси 
и да утежни живота на 
гражданите.  

Свидетели сме на 

важни закони, които се 

приемат и след това  се 

променят много пъти. 

Законът за устройство 

на територията е изме-

нян над 40 пъти, също и 

Законът за обществени-

те поръчки, който е осно-

вен за икономиката. Как 

бизнесът оценява това?

Бизнесът не гледа с до-
бро око на такива процеси, 
гражданите също. Законът 
още не е приет, а започва 
да се обсъжда неговото 
изменение. Няма предвиди-
мост за инвеститорите, 
няма сигурност. За бизне-
са не е добре, ние не можем 
да планираме дейностите 
си.  Да не говорим, че ос-
нователно или не започват 
да се  прокрадват и съм-
нения за нечии интереси, 
за корупция. Това е пример 
за лошо управление. Няма 
нищо страшно в това под-
готвящите законите да  
се консултират с бизнеса 
и с външни експерти. По-
добре е да си признаеш, 
че не познаваш добре ма-
терията, отколкото  да 
направиш гаф, това е кон-
трапродуктивно и за сами-
те управляващи, защото 
винаги остава сянката на 
съмнение за обслужване 
на определени интереси в 
полза на една малка група.

С въвеждането на ти-

пови договори и тръжни 

процедури, на стандарт  

считате ли, че биха се 

осигурили по-голяма про-

зрачност и конкурент-

ност?

Има различни вижда-
ния по въпроса, дали едни 
типови договори ще дове-
дат до повече стабилност 
или до една свръхрегули-
руемост, която няма да 
осигури необходимата за 
различните случаи  гъв-
кавост. Но като че по-
добре е да се отиде към 

такава стандартизация. 
Още повече, че практи-
ките на чуждите страни 
показват, че въвеждането 
на типови договори не е 
изключение. Необходимо 
е да мислим в тази посо-
ка и у нас. И като стана 
дума,  ако имаме разписа-
на оценка за въздействие 
върху законодателството  
като критерии, процедури, 
срокове, напр. да се тър-
сят дадени икономически 
показатели, ние ще създа-
дем стандарт, който ще 
гарантира няколко неща. 
На първо място той ще 
осигури прозрачност, вто-
ро - доверие от страна на 
обществото, че след като 
е така изготвен даденият 
нормативен акт  и са спа-
зени всички стъпки, са на-
лице  гаранции, че тук няма 
съмнение за обслужване 
на интереси.  Както има-
ме стандарт при храните 
или ОВОС при строителни 
обекти напр., не е лошо 
да се въведе такъв стан-
дарт и при законодателния 
процес и да се следва. Да, 
вярно, че има обществени 
обсъждания и дискусии в 
комисиите на Народното 
събрание, но е необходи-
мо да се види и какво ще е 
въздействието от  закони-
те, които се приемат, за-
щото не е важна тяхната 
бройка, а качеството им.

Какви са  добрите 

практики в другите дър-

жави, какво можем  да за-

имстваме от тях?

Интересно е да се 
види, че и в САЩ, и в Евро-
па се следват три основ-
ни показателя, за които 
при приемането на даден 
закон  е необходимо да се 

докаже  положителното му  
въздействие.  Това са ико-
номическият, социалният 
и екологичният ефект от 
дадена нормативна промя-
на. Например в САЩ е мно-
го важно как приемането 
на даден законодателен 
акт ще се отрази върху 
малките и средните пред-
приятия. Тоест, дали по-
слабите играчи в икономи-
ческия живот ще могат да 
се справят с новите нор-
ми. Необходимо е да се ми-
сли как може да се улесни 
работата на предприяти-
ята, защото се вменяват 
определени задължения, но 
трябва да се прецени дали 
по-малките фирми имат  
капацитет да ги изпълнят. 

Всички ние виждаме и 
как се изменя климатът, но 
това не са просто капризи 
на времето, а и следствие 
на човешката намеса вър-
ху природата, която е до-
вела до тези промени. И 
от тук за в бъдеще трябва 
вече да се преценява дали 
прилагането на даден за-
кон ще има въздействие 
върху околната среда, т.е. 
пак казвам - необходимо е, 
да се оцени откъм иконо-
мически, социален и еколо-
гичен аспект всеки норма-
тивен акт. 

И още един много ва-
жен въпрос по тази тема. 
Често ние търпим крити-
ки от ЕК, и ми се струва 
с право, че приемаме зако-
нодателни актове, които 
след това не се прилагат 
или се прилагат, но по съ-
вършено различен начин 
от намерението на зако-
нодателя. А законодател-
ната  и изпълнителната  
власт  търсят вина една 
на друга. Оценката на въз-

действието ще доведе и 
до това, че законодателят 
да може да обезпечи изпъл-
нителната власт, като й 
даде в ръцете механизми-
те, с които да изпълни на-
меренията му.

Тоест, като се приеме 

законът, да може и да се 

прилага...

Точно така. Защото и 
при най-добро желание на 
даден министър или ин-
ституция, ако се окаже, 
че  няма бюджет или адми-
нистративен капацитет, 
какво се случва? 

Как оценката на за-

конодателството може 

да се реализира на прак-

тика? 

Това е въпросът за 
1 млн. долара, ако мога 
така да се пошегувам. 

Все пак, надявам се, че 
интересът на политиче-
ските партии да вземат 
активно участие в нашата 
конференция е знак, че ще  
продължим този диалог, за 
да може в кратки срокове 
да изградим механизъм и 
да се получи консенсус, че 
това ще е един модел, кой-
то да се следва. Казвам - 
надявам се. Със сигурност 
е необходимо да се върви 
и към промяна на един за-
кон, който отдавна не е 
променян  – този за норма-
тивните актове. Трябва 
нов, който фактически да 
предложи модела за оценка 
за въздействие на законо-
дателството.  По време 
на конференцията потър-
сихме отговор на въпроса, 
как от тук нататък може 
да бъде прилагана тази 
оценка. В разработването  
на механизма ще се създа-
де доверие между управля-
ващи и бизнес. 

Използвам случая да 
кажа, че ние в Американ-
ската търговска камара 
изготвихме „Бяла книга” с 
препоръки, която сме из-
пратили до политическите 
сили с покана за разговор. 
Те засягат около 10 обла-
сти, в които е нужно да се 
случат определени проме-
ни, за да има икономически 
растеж, и наистина смя-
таме, че това ще доведе и 
до по-добро благосъстоя-
ние на хората. Това са по-
литики, които са свързани 
с привличането на чужди 
инвестиции, регулаторна-
та сфера, върховенството 
на закона, данъците, енер-
гетиката, обществените 
поръчки, образованието 
и предприемачеството, 
здравеопазването. В общи 
линии това е, което  и по-
литическите сили залагат 
в техните кампании. Но 
ние предлагаме тази „Бяла 
книга” на тяхното вни-
мание да я обсъдим, какво 
приемат те от тези пре-
поръки, да изложим нашите 
виждания, защото смея да 
твърдя, че разполагаме със 
сериозен експертен капа-
цитет. Нашите членове 
правят бизнес по цял свят 
и имат практика от всич-
ки континенти. Те могат 
да бъдат само от полза за 
едно по-добро управление. 
И диалогът е много важен 
в този процес. 

 Валентин Георгиев има юридическо образова-

ние от Софийския университет „Св. Климент Ох-

ридски“. Работил е като адвокат, съветник към 

програма ФАР и към различни звена на Минис-

терския съвет, бил е гл. секретар на Народното  

събрание до 2001 г.

Валентин Георгиев е заемал и поста предсе-

дател на Надзорния съвет на Агенцията за при-

ватизация. Специализирал е в Джорджтаунския 

университет във Вашингтон.

Американската търговска камара в България 

е доброволна независима организация с идеал-

на цел. Камарата е официален представител за 

България на Търговската камара на САЩ и член 

на Европейския съвет на Американските тър-

говски камари.
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Доц. д-р инж. Милена Кичекова - ВСУ „Черноризец Храбър”:

Георги Сотиров

Д о ц .  Ки ч еков а ,  в 

академичните среди се 

дискутира, че вашият 

ВУЗ е изпълнил почти на 

100% приема си за нови 

студенти за учебната 

2014/2015 г. Как ще комен-

тирате това - от гледна 

точка на демографската 

криза, на икономически-

те проблеми пред държа-

вата, на очакванията на 

младите хора за бъдеща 

реализация?

В действителност 
през тази година броят 
на приетите студенти в 
специалностите „Стро-
ителство на сгради и 
съоръжения“ и „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението“ във Варнен-
ския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“ 
бележи значителен ръст 
в сравнение с последните 
три. Нещо повече - поради 
големия интерес Архитек-
турният факултет на 
университета стартира 
обучение по двете специ-
алности в Пловдив. А за 
да отговорим на изисква-
нията на сектора, раз-
гърнахме обучението по 
„Строителство на сгради 
и съоръжения“ в три спе-
циализации „Строител-
ни конструкции";  „Пътно 
строителство" и  „Водо-
снабдяване и канализация".

Причината за това не 
е нито демографска, нито 
икономическа. Това е резул-
тат от усилията на препо-
давателите от катедрата 
и подкрепата на ръковод-
ството на университета. 
Успешната реализация на 
нашите студенти също е 
един от факторите, кои-
то допринасят за прести-
жа на обучението, което 
предлагаме, сред младите 

хора. Въпреки добрите ре-
зултати ние продължаваме 
да развиваме академичния 
продукт с нови форми, гъв-
кав подход и съобразени с 
дефицитите на бизнеса 
специалности. 

Създадохме специални 
програми за обучение на 
работещите в строител-
ния бранш и в областта на 
пожарната безопасност. 
Сред работещите има до-
бри специалисти, които по-
ради една или друга причи-
на не са имали възможност 
да получат образователна 
степен. Въпреки висока-
та им квалификация този 
факт препятства тяхното 
професионално развитие, 
защото липсата на дипло-
ма им пречи да заемат по-
високи постове. Универси-
тетът дава възможност 
на служителите в бранша 
да превърнат натрупания 
професионален опит и ком-
петенции в образователна 
степен. Това се прави в 
много европейски страни, 
но е слабо познато у нас. 

Ние приемаме предиз-
викателството да бъдем 
новатори в още една об-
ласт на висшето обра-
зование. Магистърските 
програми „Строителен 
инженеринг“ и „Устойчиво 
градско развитие“ са след-
ващото стъпало от този 
процес. Те са единствени 
по рода си в България и са 
резултат от потребност-
та от специализирани кад-
ри в тази област.

Вие сте ръководител 

на ключовата катедра 

„Строителство на сгра-

ди и съоръжения" в Архи-

тектурния факултет на 

Варненския свободен уни-

верситет  „Черноризец 

Храбър". 

За мен подготовката 
на строителни инженери 
е кауза, защото в тази 
професия грешките не 
се заплащат с пари, а с 
човешки живот. Предиз-
викателството е, че в 
България професията на 
строителя е сред изкон-

ните ни ценности. Няма 
българин, който да не е 
чувал за Кольо Фичето, 
превърнал се в икона на 
строителното и архитек-
турното майсторство у 
нас. Едновременно с това 
секторът се развива мно-
го динамично и ние трябва 
да създаваме инженери, 
които да използват нови-
те технологии и да бъдат 
конкурентни на световния 
пазар. Често споделям, че 
ние градим новото поколе-
ние български строители  
с респект към традиции-
те. 

Дисциплините в учеб-
ната програма са тежки 
и изискват упоритост и 
концентрация, но специа-
лист не се става лесно. 
Залогът е твърде висок и 
ние не можем да си позво-
лим да правим компромис с 
подготовката на нашите 
студенти. За радост ус-
пехите на дипломираните 
във Варненския свободен 
университет архитекти и 
инженери  ни дават осно-

вание да смятаме, че сме 
избрали верния път. 

Наред с прякото обу-

чение на студентите в 

залите и лабораториите 

ВСУ е известен и с ино-

вативните си методи на 

подготовка?

Новостите за някои 
за нас вече са една добра 
традиция. Още в начал-
ните курсове на обучение 
студентите ни имат прак-
тически занятия във воде-
щи фирми от индустрията 
не само в България, но и в 
чужбина. Работата с екс-
перти от практиката е 
нещо, което отдавна пра-
вим. Представители на 
строителния бранш и сек-
тора на пожарната безо-
пасност участват в учеб-
ния процес като експерти. 
Сформирали сме браншови 
настоятелства, които ра-
ботят за актуализация на 
учебните планове и про-
грами. 

Вече седем години сту-
дентите от факултета 
участват в уъркшоп по 
устойчива архитектура. 
Техен ментор е проф. д-р 
инж. Масуд Есмайлу от Уни-
верситета по архитекту-
ра във Венеция. За трета 
поредна година студенти-
те ще работят с доц. инж. 
Хенк Ян Ферхаген от Тех-
нологичния университет в 
Делфт, Нидерландия. През 
октомври предстои про-
веждането на майсторски 
клас „Въведение в брегово-
то инженерство”. 

Преди дни във Варнен-
ския свободен универси-
тет беше открит офис за 
технологичен трансфер. 
Той е част от платформа 
за практическо обучение 
на студентите в област-
та на енергийната ефек-
тивност.

Прави впечатление, 

че вие се стремите да 

бъдете близо и до абиту-

риентите от специали-

зираните професионални 

гимназии, които после с 

удоволствие приемат 

предизвикателството 

да станат ваши студен-

ти...

Сред приоритетите в 
работата ни са съвмест-
ните проекти с ученици-
те от професионалните 
гимназии по архитектура, 
строителство и геодезия, 
защото те са нашите бъ-
дещи възпитаници. Сре-
щите ни с тях им дават 
възможност да усетят 
академичната атмосфера 
и да направят информиран 
избор за своето бъдеще 
още преди да завършат 
гимназия. Тази година с 
подкрепата на ОП на КСБ – 
Варна, реализирахме един 
от най-успешните си про-
екти. Състезанието Varna 
Spaghetti Tоwer  събра уче-
ници от професионалните 
гимназии по архитектура, 
строителство и геодезия 
от Варна, Добрич, Шумен, 
Пловдив и Велико Търново 
и студенти от специал-
ностите „Архитектура“ и 
„Строителство на сгради 
и съоръжения“ на Варнен-
ския свободен универси-
тет в опит да провокира 
креативното им мислене в 
проектиране и изграждане 
на кули от… спагети.

Вече мислим за пре-
дизвикателството, кое-
то ще предложим на гим-
назистите следващата 
година. Платформата за 
креативни умения е отво-
рена за участие на профе-
сионални гимназии, фирми 
и организации с интереси 
в областта на строител-
ството и иновативните 
методи за обучение.

Започна своята рабо-
та Офисът за технологи-
чен трансфер на енергий-
но ефективни материали 
и технологии (ОТТ) към 
Варненския свободен уни-
верситет „Черноризец 
Храбър”. В приветстве-
ните си думи проф. д.ик.н. 
Анна Недялкова – ръково-
дител на проекта, споде-
ли: „Днес ние прерязваме 
лентата на един широк 
път към превръщането на 
университета във важ но 
място за подкрепа и раз-
витие на икономиката на 
знанието. Благодарение 
на проекта разполагаме 
с внушителна в техно-
логично отношение мо-
дерна апаратура, която 
дава възможност да бъ-

дем по-добри от други-
те и като строители, и 
като архитекти, и като 
работещи в сферата на 
сигурността и икономи-
ката”. Основен участник 
в събитието бяха пред-
ставителите на бизне-
са, към които е насоче-
на дейността на офиса. 
Високотехнологичните 
лаборатории и бъдещите 
проекти  бяха предста-
вени в присъствието на 
научно-преподавателския 
състав и студенти от 
специалностите „Стро-
ителство на сгради и 
съоръжения” и „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението”. 

Л аборатори ята  за 
топлофизични изследва-

ния е оборудвана с един-
ствения по рода си за 
Вар на и региона апарат 
за измерване на коефи-
циента на топлопровод-
ност, чрез който могат 
да се осъществяват без-
разрушителни изпитвания 
на широк спектър от ма-
териали и системи. Той е 
предназначен за изпитва-
не на твърди, течни, пра-
хообразни и пастообразни 
материали. Лаборатори-
ята разполага и с инфра-
червена камера, анализа-
тор на влага и шум.

Тази за механични из-
питвания е екипирана за 
провеждане на разруши-
телни механични опити 
на натиск, огъване и раз-
цепване и  безразрушите-

лен контрол на якостта 
на бетона.

Офисът за технологи-
чен трансфер ще участва 
активно в учебния процес 
преди всичко в специално-

стите от професионално 
направление „Архитекту-
ра, строителство и гео-
дезия“ към Архитектур-
ния факултет. Това е още 
една стъпка в богатия 

опит на университета в 
практическото обучение 
на студентите, както и 
добра възможност за раз-
гръщане на научна и из-
следователска дейност.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

Веселина Спасова е 
първи мандат кмет на с. 
Равно поле. Завършила 
е Търговско-банковата 
гимназия, след което се 
дипломира в УНСС, специ-
алност „Счетоводство и 
контрол”. Срещаме се пред 
сградата на кметството. 
Авторитетен човек, дори 
и възрастните, с които се 
разминаваме, почтително 
я поздравяват.

Освен традиционния за 
шопския край девиз, че от 
„Витоша по-високо нема, 
от Искъро - по-дълбоко 
нема, а от Равно поле - по-
убаво нема”, в последните 
години селото се прочу със 
своето голф игрище. А от 
месеци непрекъснато се 
пише, че милиардерът от 
Хонконг Стивън Ло мести 
бизнеса си у нас. В Равно 
поле точна информация за 
това нямат, но е ясно, че 
богаташът заедно с пред-
ставители на още няколко 
бизнесмени от Китай и 
Хонконг са харесали терен 
между селото и съседното 
Мусачево. Работи се про-
ектът им 

 да бъде обявен от прави-

телството за приоритет-

на инвестиция. 

Това ще носи куп об-
лекчения, гарантирани 
от държавата. Подобни 
отстъпки се правят за 
вложения над 100 млн. лв. и 
откриването на поне 200 
работни места. Стивън 
Ло и четиримата му парт-
ньори ще вложат в Софий-
ското поле към 1,5 млрд. 
евро.

Проектът носи името 
„Света София", както се 
нарича и голф игрището, 
и това е една индикация, 
че на Равно поле ще се 
даде известен приори-
тет. Предвидената площ 
за строежите ще бъде 
1500 - 2000 дка.  Ще има 

два хотела – 4 и 
5 звезди, с общо 
4000 стаи, изло-
жбен център, най-
големият покрит 
аквапарк в Европа, 
молове с акцент 
върху традицион-
ните български 
стоки,  както и 
върху световни и 
азиатски марки, 
детски център, 
театър, концер-
тна зала, в която 
да гостуват све-
товни звезди и 
да се провеждат спортни 
състезания. 

Ще има също изкуст-
вено езеро по подобие 
на действащ комплекс в 
Макао. Предвижда се и 
ботаническа градина с 
български рози, тъй като 
инвеститорите много 
харесвали нашия символ. 
Завършва я параклис, като 
идеята е той да се превър-
не и в център за сватби. 
Главната цел обаче е ком-
плексът да привлича 

любители на залаганията 

от цял свят. 

„Разбира се, това е 
една от основните теми 
на разговори между хора-
та тук, в нашето село. И 
независимо че теренът е 
в землището на съседите 
от Мусачево върху бивши 
военни имоти държавна 
собственост, очаквани-
ята на местните са го-
леми. Сега се правят по-
стъпки и за закупуване на 
проектни земи общинска 
собственост”, коментира 
Спасова.

На 18 септември ще 
има сесия на Общинския 
съвет - гр. Елин Пелин, къ-
дето ще бъдат дискути-
рани аспектите по про-
цеса на придобиване на 
имотите. 

„От далекоизточната 
инвестиция с. Равно поле 
първо ще спечели разли-

чен имидж. На пръстите 
на едната ръка сигурно 
се броят селата в света, 
които 

едновременно да имат 

голф игрище и казина като 

в  Лас Вегас. 

Второ - откриване на 
нови работни места, и 
накрая, но не на последно 
място – развитие на бал-
неология с нашите мине-
рални извори”, обяснява 
кметът.

Минералната вода в 
равното Софийско поле е 
особена гордост на бъл-
гарската държава, но за 
съжаление на много места 
тя практически се излива 
в деретата. Както е и 
тук, на края на Равно поле, 
където си направих труда 
да отида… Под един навес 
е изградено бетонно кори-
то, където хората перат 
килимите си, а като ги по-
молиш -  можеш да си нале-
еш от минералния еликсир. 
„За какво помага нашата 
вода?“, повтаря въпроса 
ми местен бабанко, който 

заедно с булката си пере 
тежкия от поетата 54 
градуса вода килим… „Най-
вече сутрин, ако вечерта 
си изпил някоя и друга ра-
кия в повече. Не ти трябва 
зелева или шкембе чорба 
за събуждане”. Но после 
сериозно пояснява, че 

минералната вода успешно 

лекува кожни заболявания, 

помага при гастрити 
и язва. Вярвам му, човекът 
беше към 180 см висок и 
минимум 100 кг. 

Няколко са минерални-
те извори в селото, които 
обаче са изключителна 
държавна собственост. 
Правени са постъпки об-
щината да ги вземе на 
25-годишна концесия, но 
от Министерството на 
околната среда и водите 
отказали. Причините не 
са ясни.

Към днешна дата во-
дата се излива в дерето, 
а от високата темпера-
тура растителността в 
отводнителния канал по-
надолу бурно се развива и 
„спомага” той да се затла-
чва. Ще споменем само, че 
при обилни валежи съоръ-
жението е много важно за 

предотвратяване на теж-
ки наводнения на селото.

В  н а ш и я  ра з говор 
Спасова наблегна на най-
простото действие – с 
горещата вода да се ото-
пляват общинските сгра-
ди – детската градина и 
училището например. За 
това местните са насто-
явали не един път. 

Иначе Равно поле е 
благословено за живеене 
място и от друга гледна 
точка. Къщите му са га-
зифицирани, както и сел-
ското училище, където на 

15 септември в класните 
стаи ще влязат към 70 
деца. В момента сменят 
дограмата на школото, 
видя нашият екип.

„Ремонтираме и огром-
ния физкултурен салон, 
което си е една сложна 
и скъпа работа, но и той 
ще стане готов за първия 
учебен ден.

 Строителите са сериозни 

хора и са дали дума”, 

доволен е кметът на 
селото.

Отколешната слава на 
равнополчани беше свърза-
на с отглеждането на ог-
ромни стада биволи. Днес 

от тези страховити жи-
вотни  са останали… пет 
бройки. Общинската мера 
вече е много малка, за да 
изхранва толкова глави до-
битък…

Новата слава на Равно 
поле е свързана с функцио-
нирането на две „умни” 
промишлени зони. Ще пов-
торя – сигурно на пръсти-
те на двете ръце се броят 
селата, в които  мащабно 
се развиват такива ино-
вативни производства, 
както тук. 

В кв. „Верила” се из-

граждат и огромни хале-
та,  които са свързани 
със строителния бранш. В 
едно от тях ще се произ-
вежда 

широка гама  

от стоманобетонни  

конструкции.  

Тук още са ситуирани 
печатници, логистичната 
база на една от големите 
търговски вериги, прос-
торен магазин за ловно 
оръжие. 

В другата зона е раз-
вито производството на 
строителни смеси и ла-
текс, на пакетажни услуги. 
Добре работят и няколко 
по-малки фирми. В този 
смисъл питам Спасова 
дали има безработни в се-
лото. „Безработен е този, 
който го мързи да рабо-
ти…”, подсмихва се тя.

Личи  си,  че  в  Рав-
но поле мързеливи няма. 
Поне по вида на къщите, 
по подредения център, по 
чистотата из улиците. 
Село, но някак си от друг 
вид или в друго време, на-
истина в ХХI век… 1500 
души са жителите му, но 
и доста столичани са по-
строили къщите си тук и 
живеят целогодишно, като 
ежедневно пътуват до ра-
ботните си места в мега-
полиса. 

„Наистина нашите со-
фиянци все повече нара-
стват, но ние сме доволни 
от това. Само тук, в се-
лото, може да се почув-
ства как един нервен от 
напрегнатото  градско 
ежедневие човек се от-
пуска, вижда се, че той е 
дружелюбен, контактен 
със съседите си…”, отбе-
лязва личните си наблюде-
ния Спасова.

Личните си впечатле-
ния кметът на Равно поле 
споделя и за проектите, 
свързани с изграждането 
на довеждащи колектори и 
ПСОВ, които отлежават 
в архивите на общината 
в Елин Пелин. Кога поня-
тието „септични ями” 
ще изчезне от речника на 
местните хора, не е ясно. 

Струва ми се, че това 
ще стане с генералното 
решение за региона, кога-
то стартира проектът 
за изграждане на „Макао 
на Балканите”…

Веселина Спасова, кмет на с. Равно поле

Голф клубът „Св. София”

Изгражда се завод за стоманобетонни изделия

Новата 

промишлена зона

Снимки авторът
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Елица Илчева

Има места, където хо-
рата разполагат с изклю-
чителното преимущество 
да обитават простран-
ството, без да им се на-
лага непрестанно да си 
гледат часовниците. И 
тази извънредна свобода 
на духа те дължат на де-
дите си, които някога са 
построили време за всеки 
- часовниковите кули. Те 
тиктакат през вековете, 
с каменно спокойствие 
бдят над улици, издигат 
се на площади и в църковни 
дворове, уж различни, но по 
някакъв свръхестествен 
начин изглеждат като род-
нини. Те са каменни стра-
жи и будилници на нацията, 
пазители на миналото, от-
мерващи настоящето. 

Часовниковите кули 
започват да се изграж-
дат през XVI в., а бумът 
на строителството им е 
през XIX в., когато се пре-
връщат в задължителен 
архитектурен елемент в 
селищата. Модата идва 
от Западна Европа и e 
наложена от занаятчии и 
търговци, чиято предпри-
емчивост налага необхо-
димостта времето да се 
измерва със модерни тех-
нически средства. Така 
едновременно с практич-
ната си функционалност 
те символизират иконо-
мическото замогване, а 
изразяват и национално 
самочувствие и гордост.

Не една и две, а цели 
40 са били изградени през 
Възраждането у нас, но 
едва половината са оце-
лели до днес. На едни ме-
ханичните им сърца са 
произведени в странство, 
на други са майсторени на 
струговете, на които са 
въртени хайдутските пуш-
ки. Но всички са стабилни 
градежи, уникати, превър-
нали се в градски емблеми.

Пловдивската е една от 

първите в Европа

Малко известно е, че 
една от първите часов-
никови кули в цяла Европа 
е построена у нас. През 
XVII в. тя се издига на Са-
хат тепе в Пловдив, като 
на Балканите изпреварва 
дори градове като Солун, 
Цариград и Одрин. Място-

то й не е случайно избрано, 
защото още от времето 
на Римската империя на 
източните му склонове е 
имало воден часовник, по-
строен в някогашен храм 
на Венера. Имало е и слън-
чев, като доказателства-
та за съществуването им 
са открити през 1920 г. 
при изкопни работи в райо-
на. Името на самото тепе 
в превод от турски озна-
чава Хълм на часовника. 
Първата кула под формата 
на дървена конструкция с 
механизъм е вдигната в 
периода 1578 – 1611 г. Иг-
рала е ролята на градска 
наблюдателница на по-
жарната команда. Меха-
низмът бил изработен от 
италианския конструктор 
Антонио Барбаджелата. 
Времето се отмервало 
не с циферблат, а с кам-
банен звън. Пътешестве-
никът Льо Февър минава 
през Пловдив през 1618 г. и 
пише: „На едно от градски-
те тепета има часовник, 
който отмерва времето 
по френски”.

По ирония на съдбата 
сградата, вдигната да 
пази града от пожари, била 
заличена от огън. През 
1809 г. неизвестен май-
стор я построил отново, 
като използвал за модел 
морските фарове. Здание-
то е конусовидно и високо 
повече от 17 м. 

В началото на XX век 
каменният градеж е ремон-
тиран с труда на бригада 
от Брацигово. Когато през 
40-те години часовникът 
спира да отмерва време-
то, стар майстор от Кар-
нобат прави копие само 
по запазените от 1882 г. 
чертежи. 

Врачанската е преместе-

на заради паметника на 

Ботев.

И във Враца часовнико-
вата кула е строена два 
пъти. Първо през 1762 г., за 
което свидетелства обо-
значена по християнското 
и мохамеданското лето-
броене дата на камбаната. 
След Освобождението тя е 
съборена, за да се разшири 
главният градски площад, 
където през 1890 г. е раз-
положен първият паметник 
на Христо Ботев. Меха-
низмът обаче е пренесен 
и поставен в кулата на 
Мешчиите, която започва 
да се нарича и часовни-
кова. Тя е една от двете 
запазили се от ХVII в. жи-
лищно-отбранителни кули. 
С допълнително изградена-
та дървена надстройка за 
часовника е висока 24,55 м 
и е една от малкото оцеле-
ли до наше време. Нейните 
сурови, категорични и вну-
шителни форми чудесно се 
вписват в мощния силует 
на Врачанския Балкан.

Етрополската е служела за 

отбрана. 

Сред най-старите е и 
тази в Етрополе, обявена 
за архитектурен паметник 
на културата. Изградена е 
през 1710 г. от майстор То-
дор като наблюдателна и 
отбранителна кула, което 
е видно от начина на стро-
еж и оставените отвори 
на трите й страни. 

С обща височина 20 м, 
тя е иззидана от речен ка-
мък и бигор, като тялото й 
е разпределено на три час-
ти. Долното е от камък и 
е разделено на четирина-
десет хоризонтални по-
яса с дъбови греди, т.нар. 
сантрачи, характерни за 
тогавашните строежи. 
Вътре има дървена стълба 
с две площадки. 

През 1821 г. кулата е 
преустроена в часовнико-
ва от майстор Дидо. Той 
изработил механизма с 
камбаната, която взел от 
разрушената от турците 

църква наблизо. Рестав-
рирана, кулата отброява 
минутите точно и до днес. 

В Хасково е възстановена 

преди 2 години.

Часовниковата кула 
на Хасково е построена в 
началото на XIX век като 
символ на стопанския по-
дем. Не е известно защо 
през 1913 г. градският 
общински съвет приема 
решение за разрушаване-
то й, а едва 100 години 
по-късно - на 8 септември 
2012 г., кметът на общи-

на Хасково Георги Иванов 
прави първата копка за 
възстановяването й. За 
по-малко от година тя се 
извисява на 23 метра. Из-
градена е от дялан узун-
джовски камък. На върха й 
са поставени три цифер-
блата и електронен меха-
низъм с GPS сверяване, а 
камбанен звън отмерва ча-
совете. Любопитен факт 
е, че камбаната на кулата 
е от леярната Whitechapel. 
Тя е произвела тази за Биг 
Бен, за Олимпиадата в 
Лондон и за юбилея на кра-
лица Елизабет II. Леярната 
е направила и камбаната 
за отбелязване независи-
мостта на САЩ във Фи-
ладелфия.

В Габрово я свързват с 

първото светско училище.

През 1835 г. по време-
то, когато е открито Пър-
вото българско светско 
училище в Габрово, там се 

издига и часовниковата 
кула. Строят я местни-
те хора със средствата 
на градския еснаф само 
за шест месеца. Състои 
се от три части, като 
долната е с формата на 
квадрат, средната е осмо-
ъгълна призма, а горната и 
последна представляват 
осемстенно тяло, кое-
то завършва с купол. Със 
своите 27,70 м се нарежда 
сред най-високите кули у 
нас. Майсторите на това 
уникално творение не са 
известни, но има легенда 
за това как е получено раз-
решението от турските 
власти за такава висока 
сграда. Според нея глав-
ният майстор отишъл при 
местния владетел и му ка-
зал, че часовниковата кула 
ще бъде изградена за въз-
хвала на Аллах и на върха й 
ще грее османският полу-
месец, който ще се вижда 
отдалеч. Българите наис-
тина сложили полумесец, 
но го проболи с пика и така 
го превърнали в символ на 
свободата.  

Строителни инструменти 

са издълбани по стените на 

Севлиевската кула.

Уникална е и Севлиев-
ската кула. На сводовия 
камък на входната врата е 
издълбана 1777 г. с арабски 
цифри, но върху камбаната 
са излети други, които по-
казват, че е изработена 
две години по-рано. Зидо-
вете са от камък и са де-
бели около 70 см. Във вът-
решността й се движат 
въжетата с тежестите на 
часовниковия механизъм. По 
някои от външните камъни 
има изсечени изображения 
на строителни инструмен-
ти, розети и военни пред-
мети, които напомнят за 
първоначалното предназ-
начение на кулата. Отво-
рите по стените приличат 
на амбразури и през тях 
влиза светлина, колкото 
да осветява виещото се 
стълбище. Паметната пло-
ча върху стената е поста-
вена в чест на събитията 
от 1877 г., когато в града 
навлизат разузнавателни 
руски части и сядат да си 
починат до нея.

От 40 часовникови кули до нас през вековете са достигнали 20, 
най-старите били каменни стражи 

Два градежа и няколко ремонта е претърпяла кулата на Пловдив

14 хоризонтални пояса от дърво разделят камъка на градежа в 

Етрополе

Стените на 

часовника в 

Севлиево са 

дебели 70 см

Врачанската 

се слива 

перфектно с 

Балкана  

Със своите 27,7 м Габровска-

та е сред най-високите

Камбаната на кулата в 

Хасково е от леярната 

Whitechapel
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Елица Илчева

Матео Тюн е роден в 
Болцано, Южен Тирол, през 
1952 г. Учи под ръковод-
ството на Оскар Кокошка 
в Залцбургската академия. 
През 1975 г. става доктор 
по архитектура в универ-
ситета във Флоренция, 
Италия. През 1981 г. заед-
но с Еторе Сотсас осно-
вава „Сотсас асочиати” 
и дизайнерската група 
„Мемфис”, а между 1983 г. 
и 1996 г. е професор в Уни-
верситета по приложни 
изкуства във Виена. 

Тюн открива собстве-
но дизайнерско студио в 
Милано през 1984 г. При-
числяват го към т.нар. 

втора генерация  

модерни архитекти. 

През последното 
десетилетие следва 
индивидуална карие-
ра. 

Когато го попи-
тали съществува ли 
професията дизай-
нер, той отговорил: 
„Не, не вярвам. Това е 
един фалшив термин, 
роден от проблемите на 
масовото производство 
на промишлените стоки.” 
Същият този Тюн години 
наред работи тъкмо като 
такъв и творчеството му 
обхваща както предмети 
от висока класа, така и 
цели сгради и квартали. 
Той прави часовници и 
съдове за „Булгари” и „Ти-
фани”, както и хиляди по-
требителски продукти, 
като чаши за „Кампари”, 
фирмени за „Или” и „Лава-
ца”. Създава осветителни 
системи за АЕГ, санитар-
ни уреди за баня за 
„Керамаг”, слънчеви 
очила за „Силует”, 
офис столове за „Мар-
тин Щол” и „Юнайтед 
офис”, прибори и съдо-
ве за WMF, порцелан 
за „Розентал”, мебе-
ли за „Картел”, яхти 
за „Дехлер”, килими 
за „Форверк” и инова-
тивни системи сме-
сителни батерии за 
„Дзукети”. 

Интересът  

към малките неща

оправдава с факта, че 
е роден в семейство на 
керамици. Баща му прите-
жавал фабрика за порцелан 
и от дете Тюн си правел 
играчки. 

Другото му лице се 
вижда в архитектурния 
сектор от творчество-
то му. То включва фасади 
за промишлени и адми-
нистративни сгради на 
фирми като „Кока-Кола”, 
„Вилроа & Бош”, „Бауер 
Каба”. Занимава се също и 

с проектиране на хотели, 
а почеркът му се изявява 
и в проектите за частни 
жилища – от ексклузивни-
те луксозни здания (вили-
те „Бютифул” и „Белла”) до 
тези в планинския курорт 
Виджилио и в къщи с енер-
госпестяващите системи 
от предварително израбо-
тени елементи („Хайди”, 
„О Соле мио”, „Соле дуе”).

Въпреки различията в 
проблематиката при пра-
вене на архитектура и на 
дизайн той всеки ден се 
труди усърдно, за да ус-
пее да ги съвместява. При 
последните му проекти – 
грандхотел в 
Берлин и друг в 

Хамбург, се занимава как-
то с архитектура, така 
и с интериор. И заявява 
с усмивка: „Опитах се да 
последвам съветите на 
Ернесто Роджърс, който 
подържа идеята за осъ-
ществимостта на хипо-
тезата да се съчетават 
заниманията в малък ма-
щаб (лъжицата) и голям 
(градът), и се впуснах в 
едно приключение, което 
и до днес не мога да кажа 
дали дава позитивни или 
негативни резултати.”

Вървейки непрекъсна-
то по скалата на маща-
бите – 

от най-малките предмети 

до най-големите обекти, 

Тюн достига до къщи-
те от готови елементи, 
които започват същест-
вуването си с школата 
„Баухаус”. Вярва, че бла-
годарение на развитието 
на новите технологии в 
обработката и използ-
ването на дървесината 
през последните години се 
разкрива нов свят, който 
очарова. Дава възможност 
да се строят модулни до-
мове, отговарящи на ико-
номическите възможнос-
ти на едно семейство, на 
човек или дори на групи от 
хора. 

Италианецът вярва, 
че е дошло времето за за-
връщане на истинските 
занаяти и старите май-
стори, които предлагат 
предмети с непреходна 

стойност, че бъдещето 
принадлежи все повече, от 
една страна, на нещата с 
голяма трайност, които 
няма как да не произлизат 
от ръката на добър тво-
рец, а от друга страна – 
хайтек продуктите, които 
са резултат от напредна-
лата роботизация.

Ко г а т о  с р а в н я в а 
д и з ай н е р и т е  о т  г е -
нерацията, към която 
принадлежи, с тези на 
предходните, възкликва: 
„Те са от една страхотна 
раса, която беше биологи-
чески по-висша от моята, 
живяла по-здравословно, 
творила с по-интелиген-
тен ритъм, с един по-кон-
тролиран проектантски 
метод от моя. Следова-
телно въпреки моята воля 
е нужно да кажа, че не 
можем да бъдем сравня-
вани с тази изненадваща 
генерация, която наис-
тина написа историята 
на италианския дизайн.” 
А когато поглежда в бъ-
дещето, вижда момче-
та, които са „пиратите 
на занаята” – на 20 – 25 
години, никога не учили 
дизайн, но с една нова 
сила и концепция, доста 
по-жизнена. Тя комбини-
ра хард- и софтуер, ноу-
хау и напълно иновативно 
естетическо отношение, 
различно от предното 
поколение. Тюн има голя-
мо доверие в генерацията 
от творци, които нямат 
нищо общо с дизайна. 
Тези, които тепърва ще 
се опитват да придават 
форми на предметите, 
съветва да  избягват  
всякакви школи, в които 
се симулира обучение на 
занаят. „Аз самият пре-
подавах 15 години дизайн 
във Виенския универси-
тет и от тези години 
излязох с абсолютната 
убеденост, че такива 
учебни заведения е необ-
ходимо да се избягват. 
Най-малкото искам мои-
те синове да си спестят 
губенето на време в изжи-
вени структури, където 
системата на образова-
нието и самите учащи са 
извън настоящето”, про-
повядва творецът.

Тиролецът, разкъсващ се по скалата на мащабите, 
съветва младите дизайнери да избягват школите

Павилионът, с който Nivea 

ще участва на Expo 2015 в Милано

Botanical Village Golf Resort, 

Португалия

Архитектурен модел на 

Alpine Mountain Lodges, 

Canal San Bovo, Trento
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Плевен
Описание: Предметът на поръчка е: „Инженеринг 

за обект: Реконструкция на обща Пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени 
места от общините Плевен и Долна Митрополия и 
саниране на Главен довеждащ канализационен колек-
тор до ПСОВ към нея” съгласно Договорните условия 
на ФИДИК за технологично оборудване и проектира-
не - строителство за електро и машинно-монтажни 
работи и за строителни и инженерни обекти, про-
ектирани от изпълнителя - Жълта книга, издание 
1999 година, при спазване на изискванията на ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове и по-конкретно: 
• Изготвяне на работни проекти (работни детайли) 
за обект: „Инженеринг за обект: Реконструкция на 
обща Пречиствателна станция за отпадъчни води 
(ПСОВ) за група населени места от общините Пле-
вен и Долна Митрополия и саниране на Главен до-
веждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея” 
съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му; • Съгласуване на проектите с всички контролни 
органи, експлоатационни дружества и институции 
съгласно изискванията на нормативната база; • 
Получаване на всички необходими становища и раз-
решения съгласно българското законодателство; • 
Получаване на разрешение за строеж и законосъо-

бразно започване на строителството; • Изпълне-
ние на строително-монтажните работи за обект: 
„Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пре-
чиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за 
група населени места от общините Плевен и Долна 
Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализа-
ционен колектор до ПСОВ към нея” съгласно одобре-
ните работни проекти, изготвени от Изпълнителя; • 
Доставка и монтаж на необходимите машини и обо-
рудване за обект: „Инженеринг за обект: Реконструк-
ция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни 
води (ПСОВ) за група населени места от общините 
Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен до-
веждащ канализационен колектор до ПСОВ към нея” 
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ; • Из-
готвяне на екзекутивна документация; • Изготвяне 
на ръководство за експлоатация на български език за 
обект: „Рехабилитация на Пречиствателна станция 
за отпадъчни води (ПСОВ за група населени места 
от общините Плевен и Долна Митрополия) и Главен 
довеждащ канализационен колектор до ПСОВ”; • Обу-
чение на персонала, ангажиран в експлоатацията на 
обекта и тестването на оборудването; • Въвеждане 
на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 и 
Разрешение за ползване; • Отстраняване на дефекти 
в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти 
и осъществяване на наблюдение и контрол на експло-
атацията на пречиствателната станция.

Възложител: Община Шумен
Описание: Избор на изпълнител на договор с до-

говорните условия на ФИДИК Жълта книга и предмет 
„Изграждане на пречиствателна станция за питей-
ни води за гр. Шумен и населените места в община 
Шумен – фаза I". Договорът за проектиране и строи-
телство включва проектиране и изграждане на ПСПВ, 
предвидени в обхвата, така както е определен в Тех-

ническите спецификации (Том 2, Книга 1) от докумен-
тация за участие. Изпълнителят ще осъществява 
възложените му дейности съгласно изискванията на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и 
общите договорни условия на ФИДИК за проектиране 
и строителство на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Изпълнителя. (Жълта книга, първо 
издание 1999 г.), наричано за краткост „Жълта книга”.

Възложител: Община Плевен
Описание: Предметът на поръчка е: Инженеринг 

за обект: „Изграждане на канализационна и съпът-
стваща водопроводна мрежа на село Ясен, община 
Плевен (етап I)” от проект „Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна Митрополия”, съгласно Договорните 
условия на ФИДИК за технологично оборудване и 
проектиране - строителство за електро и машин-
но–монтажни работи и за строителни и инженерни 
обекти, проектирани от изпълнителя - Жълта кни-
га, издание 1999 година, при спазване на изисквани-
ята на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и 
по-конкретно: А. Инженерни проучвания. Изготвяне 
на подробен Хидрогеоложки доклад; • Изготвяне на 
подробен Инженерно-геоложки доклад; • Изготвяне 
на геодезическо заснемане; Б. Проектиране • Изгот-
вяне на работни проекти  (работни детайли) за во-
допроводната и канализационната мрежа на с. Ясен, 

съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му; • Съгласуване на проектите с всички контролни 
органи, експлоатационни дружества и институции, 
съгласно изискванията на нормативната база; • Полу-
чаване на всички необходими становища и разрешения 
съгласно българското законодателство; • Получаване 
на разрешение за строеж и законосъобразно започване 
на строителството; В. Изпълнение на СМР за изграж-
дане на канализационна и съпътстваща водопроводна 
мрежа на с. Ясен, в съответствие с изготвените ра-
ботни проекти от Изпълнителя. Г. Осъществяване на 
авторски надзор по ЗУТ. Д. Изготвяне на екзекутивна 
документация; Е. Въвеждане на обекта в експлоата-
ция с протокол Образец 16 и Разрешение за ползване; 
Ж. Отстраняване на дефекти в периода за съобщава-
не и отстраняване на дефекти.

Наименование: „Инженеринг за обект: Реконструкция на обща Пречиства-
телна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините 
Плевен и Долна Митрополия и саниране на Главен довеждащ канализационен ко-
лектор до ПСОВ към нея”

Наименование: Избор на изпълнител на договор с договорните условия 
на ФИДИК Жълта книга и предмет „Изграждане на пречиствателна станция за 
питейни води за гр. Шумен и населените места в община Шумен – фаза I“.

Наименование: Инженеринг за обект: „Изграждане на канализационна и 
съпътстваща водопроводна мрежа на село Ясен, община Плевен (етап I)” от про-
ект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия"

Oсн. предмет: 45252127 - Строителни и монтажни ра-
боти по общо изграждане на пречиствателни станции 
за отпадъчни води 
Прогнозна стойност: 40 932 574,23 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 24
Срок за получаване на документация за участие:  

03.11.2014 г.  Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 03.11.2014 г.  Час: 16:30
Отваряне на офертите: Сградата на община Плевен
Дата: 04.11.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Мирослав Илиев
Факс: 064 822414
Адрес: пл. „Възраждане" №2
Адрес на възложителя: http://www.pleven.bg 
Телефон: 064 881273
E-mail: ivcpleven@abv.bg  

Oсн. предмет: 45252210 - Строителни и монтажни рабо-
ти по общо изграждане на инсталации за пречистване на 
питейни води 
Прогнозна стойност: 18 998 850 лева
Общо количество или обем: Договорът за проектиране и 
строителство включва проектиране и строителство на 
пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и 
населените места в община Шумен – фаза I. За изпълне-
нието на дейностите, предмет на поръчката, е изготвен 
индикативен идеен проект, неразделна част от докумен-
тацията за участие. Идейният проект е достъпен и в 
интернет страницата на община Шумен www.shumen.bg. 
Срокът за изпълнение на поръчката е: 26 месеца от дата-
та на започване на изпълнението на договора, включител-
но за проектиране, извършване на строителните работи 
и приемане на строежа, и 6 месеца срок за отстраняване 
на дефекти и въвеждане в експлоатация. Обхват на рабо-
тите: Изграждане на сгради и съоръжения • Входна разпре-
делителна шахта с 2 бр. спирателни крана с ел. задвижка; 
• Водни електрически турбини; • Входно измервателно 
устройство; • Микросито за улавяне на планктон; • Смеси-
тел; • Бърз пясъчен филтър тип; • Резервоар за промивна 
вода на филтрите и микроситата; • Дебитомер на изхода; 
• Песъкозадържател; • Резервоар – изравнител; • Утайко-

уплътнител; • Съоръжения за механично обезводняване на 
утайката, вкл. съоръжения за приготвяне и смесване на 
реагенти за кондициониране на технологичните води; • 
Полета за временно съхранение на обезводнената утайка; 
• Изграждане на необходими колектори и арматури по тях 
за отвеждане/транспортиране на технологичните отпа-
дъчни води,  портиерна, административно-командна сгра-
да, лаборатория, работилница – склад, сграда реагентно 
стопанство, площадкови пътища и места за паркиране, 
озеленяване и охраняемост. 
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 32
Срок за получаване на документация за участие: 

15.10.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 
15.10.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Стая 304 на административна-
та сграда на община Шумен
Дата: 16.10.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Маргарита Канаврова
Факс: 054 800400
Адрес: бул. „Славянски" №17
Адрес на възложителя: www.shumen.bg
Телефон: 054 857725
E-mail: m.kanavrova@shumen.bg  

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и монтажни 
работи на водоснабдителни и канализационни инста-
лации 
Прогнозна стойност: 16 136 744,83 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 

03.11.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 03.11.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Сградата на община Плевен
Дата: 05.11.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Мирослав Илиев
Факс: 064 822414
Адрес: пл. „Възраждане" №2
Адрес на възложителя: http://www.pleven.bg 
Телефон: 064 881273
E-mail: ivcpleven@abv.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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Планират създаването и на плаващи мегаполиси

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Малайзийски архите-
кти са разработили про-
ект за сграда, наречена 
HO2 scraper, или, казано 
по друг начин, водостър-
гач. Тя няма да се извися-
ва в небето, а ще навлиза 
дълбоко под водата и ще 
е напълно екологично без-
опасна. Проектът е раз-

работен от архитектур-
ното бюро Sarly Adre Bin 
Sarkum.

Иновативното здание 
ще представлява автоно-
мен плаващ град, който ще 
получава енергия от въл-
ните, вятъра и слънцето. 
Ще произвежда и собстве-
ни хранителни продукти с 
помощта на селскосто-
пански площи. Предвидено 
е да има и гора, в която да 
бъдат пуснати животни, 

които да я обитават. В 
подводните нива пък ще 
живеят хората.

По време на буря съоръ-
жението ще запазва вер-
тикално положение чрез 
специални пипала. „Когато 
водите са спокойни, съоръ-
женията ще остават не-
активни“, твърдят инже-
нерите на водостъргача.

Биолуминесцентните 
пипала, които ще се на-
мират в долния край на 

сградата, ще натрупват 
енергия благодарение на 
кинетичното си движение. 

В бъдеще е възмож-
но създаването на мега-
полиси, състоящи се от 
подобни водостъргачи. 
Архитектите на сграда-
та напомнят, че 71% от 
повърхността на Земята 
са покрити с вода и според 
тях бъдещето на строи-
телството е свързано с 
плаващи водни градове. 

Изследователи създа-
доха интелигентна боя, 
която открива цепнати-
ни в бетона. „Идеята е 
да се идентифицира сво-
евременно малък проблем, 
за да бъде решен, преди 
да е станал голям”, зая-
ви Мохамед Версе-Газ от 
университета на Север-
на Каролина. Системата 
е създадена, за да се на-
блюдава стабилността 
на сгради. Боята съдържа 
електропроводими мате-
риали, като например мед. 

След като е нанесена, се 
пуска слаб електрически 
ток. Използва се софтуер, 
който отчита данни, за да 
се разбере каква е елек-
тропроводимостта на на-
несената по структурата 
боя. Ако тя намалява, това 
означава, че има цепнати-
ни. След това се намират 
чрез специален алгоритъм.

Изследователите уве-
ряват, че създаденият от 
тях софтуер е по-преци-
зен от други, които вече 
са били тествани.

Smart Charge, или ин-
телигентното събира-
не на електроенергия, е 
един от проектите, кой-
то търси финансови съ-
мишленици през мрежата 
за бърз старт Kickstarter. 
Платформата позволява 
на авторите на уреда да 
търсят финансиране чрез 
спонсорство. Умната лам-
па всъщност ще съчета-
ва познати технологии и 
автоматика, която дава 
възможност да получим 
светлина от устройство-
то, дори и при липса на 
електрозахранване.

Новата джаджа ще 
има своя собствена елек-
трическа мрежа за пълна 
независимост при прекъс-

вания на електрозахран-
ването. Освен това тя е 
в състояние „да разбере” 
дали искаме да свети. 
Лампата е съвместима 
със съществуващите 
електрически ключове 
на дома. Smart Charge ще 
употребява съвсем малко 
енергия и ще може да ра-
боти до 40 000 часа.

Изобретението е па-
тентовано от Шайлендра 
Суман от американския 
щат Северна Каролина. 
Прототипът му отнел 
две години разработка, 
но първите екземпляри 
трябва да бъдат напра-
вени през януари 2015 г. и 
изпратени на поръчалите 
ги в началото на април с.г.

Програмисти от Ислямския технологичен универси-
тет в Дака, Бангладеш, са разработили софтуер, кой-
то анализира силата на печатането на текста върху 
клавиатурата и неговото съдържание, за да разчете 
нашите настроения. Преди това и двата метода поот-
делно са били използвани за разкриване емоционалното 
състояние на потребителя. Но при разработката на На-
змул Нахин и неговия екип за пръв път се комбинират и 
двата в една и съща компютърна програма. Тя отгатва 
настроенията с точност до 87%. За задействането на 
софтуера не е необходим никакъв допълнителен хардуер 
или специализирани приспособления.

Екипът от програмисти накарал доброволци да на-
берат на клавиатурата типов и свободен текст и да 
оценят емоционалното си състояние. След това учени-
те анализирали силата на ударите на клавишите, асо-
циирани със 7 състояния – радост, страх, гняв, тъга, 
отвращение, срам и вина.

Те отчели силата и бързината на писане, както и 
честотата на използването на клавиша бекспейс, за да 
се изготви точен емоционален профил на участниците 
в тестовете.

В сърцето на Южна Ко-
рея ще бъдат инсталира-
ни станции за зареждане 
на телефони, захранвани 
от микро ВЕЦ турбини, 
вградени в изкуствено 
създадената р. Чеонгйе-
чеон, която минава през 
центъра на Сеул.

Базираната в Сеул 
фирма Enomad твърди, 
че станциите ще могат 
да зареждат смартфон 
в рамките на 2 до 3 часа 
и таблет за 3 до 4 часа. 
Енергията идва от тур-
бинни генератори, кои-
то произвеждат 15 до 20 
вата.

Ако тримесечната 

пилотна програма излезе 
успешна, броят на стан-
циите, които сега са пет, 
може да бъде увеличен. 

Повече от 70% от жи-
телите на Южна Корея 
имат смартфони, което 
е най-високата степен на 
проникване на мобилните 
устройства в света. 

„Малките водноелек-
трически системи нама-
ляват до минимум отри-
цателното въздействие 
върху околната среда, 
тъй като произвеждат 
електричество без язови-
ри или баражи. Изискват 
се само прости турбини”, 
казват от Enomad.

Инженери създадоха 
софтуер за 3D принтер, 
който печата обикновен 
пластмасов ключ, спосо-
бен да отваря и най-слож-
но защитената врата. 
Той може да отвори мили-
они брави с внимателно 
практикувано движение, 
което се състои от по-
чукване с чук върху ключа. 
Софтуерът – виновник за 
изобретението, се нарича 

Photobump. Според създа-
телите отключването на 
голяма част от вратите 
може да стане само като 
се използват снимки на 
ключалките им. 

На този етап Photo-
bump не е достъпен пуб-
лично и се ползва само за 
тестващи цели. Очаква 
се новата технология да 
бъде представени на кон-
ференция идния месец. 

През следващата година ще започне изграждането 
на свръхскоростно жп трасе, което ще свързва япон-
ската столица Токио и централния град Нагоя. Влакът 
ще взима разстоянието за около 40 минути и ще се 
движи със скорост 500 км/ч. В момента участъкът се 
изминава за 100 минути с влак стрела. 

Иновативното транспортно средство е разра-
ботено от JR Tokai – оператор в Централна Япония. 
Компанията планира да пререже лентата за пускане 
на линията в експлоатация през 2027 г. Железници-
те ще се движат благодарение на високоскоростни 
електромагнити вместо като досега на колела. По 
предварителни сметки строителството на трасето 
е оценено на 5,4 трилиона йени. Въпреки внушителна-
та цена от JR Tokai виждат надежда да проверят в 
действие тези прогнозни разходи, ако успеят да на-
ложат идеята си за реализиране в САЩ.

Фирмата е предложила идея за изграждане на висо-
коскоростна жп линия между Вашингтон и Балтимор, 
която евентуално може да бъде продължена до Бостън 
и да достигне 730 км дължина. Осъществяването на 
подобна задача ще разкрие международни възможнос-
ти за японския консорциум.

Мирослав Еленков

Япония не спира да инвестира във възобновяема 
енергия. За това говорят плановете на соларна-
та компания Kyocera Corp. Те заедно с Century Tokyo 
Leasing Corp и Ciel Terre съобщиха, че започват работа 
по изграждането на две огромни слънчеви централи 
в морето. Очаква се те да бъдат готови до април 
следващата година.

„Това са само първите две от общи 30 плаващи 
соларни централи, всяка от които ще бъде с капаци-
тет от 2 MW“, заяви Чисаки Уатанабе – говорител на 
Kyocera Corp. Т.

Строителството ще започне този месец в зали-
ва Нишихира в префектура Хиого, западно от Осака. 
Втората ще бъде в залива Допинг.

Само тези две плаващи централи ще бъдат доста-
тъчни да захранят между 483 и 967 жилища. Тяхното 
строителство не само освобождава места на суша-
та. Панелите им се монтират над водата и по този 
начин се охлаждат по-добре и така са по-ефективни. 
В момента и Индия започва да инвестира в плаващи 
соларни централи. 

ЯПОНИЯ
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Проектът е на стойност 9,2 млрд. долара

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Мексико ще изгради 
ново международно лети-
ще в столицата Мексико 
Сити на стойност 9,2 
млрд. долара. Това обяви 
президентът на страна-
та Енрике Пеня Нието. 
По думите му новото съ-
оръжение ще има 4 пъти 
по-голям капацитет от 
сегашното, 6 писти и ще 

може да обслужва 120 млн. 
пътници годишно. Той по-
сочва, че е било ясно от 
много време, че летището 
в столицата е претоваре-
но и трябва да се замени 
с ново.

„Сегашната ситуа-
ция ограничава пътува-
нията между различни-
те щати на страната и 
свързаност та й със све-
та, забавя инвестициите 
и търговията“, посочва 
държавният глава и до-
пълва, че не може повече 

да се отлага това фунда-
ментално решение.

Преди повече от де-
сетилетие властите в 
страната са принудени 
да се откажат от проек-
та за ново летище в по-
крайнините на столицата 
заради бурни протести. 
Сегашното предложение 
предвижда да се строи на 
държавна земя до дейст-
ващия порт.

По думите на Пеня 
Нието това ще е най-го-
лемият публичен инфра-

структурен проект за по-
следните години и „врата 
на Мексико към света“. 
Президентът направи съ-
общението за летището 
по време на второто си 
обръщение към нацията 
по повод състоянието на 

държавата, в което защи-
ти реформите, стартира-
ли след встъпването му в 
длъжност през 2012 г. Той 
направи прогноза за по-
светло икономическо бъ-
деще, въпреки че призна, 
че досегашните резулта-

ти са разочароващи.
Независими анализато-

ри понижиха очакванията 
си за ръста на мексикан-
ската икономика през 
2014 г. от 2,56% на 2,47%. 
През миналата година БВП 
нарасна с едва 1,1%.

20 години след излъчването на 
първия епизод от комедийния се-
риал „Приятели” копие на неговото 
емблематично кафене бе построено 
в Ню Йорк за радост на многоброй-
ните фенове. Нищо няма да липсва в 
заведението „Сентрал парк”, което 
ще бъде отворено за посетители в 
Южен Манхатън – оранжево канапе, 
зелено кресло, стена от тухли... Това 
бе оповестено от компаниите „Уор-
нър Брос” и Eight О’сlock Сoffee, които 
си партнират за осъществяването 
на тази инициатива.

Посетителите няма да могат 
да беседват с приятелите от сери-
ала – Рейчъл, Моника, Фийби, Джоуи, 
Чандлър и Рос, но ще могат да се 

настанят удобно в канапетата, за 
да изпият чаша кафе, да участват 
в конкурс, да си направят снимки и 
дори да послушат Smelly Cat – песен-
та, написана и изпълнена от Фийби. 
Актьорът Джеймс Майкъл Тайлър, 
който изпълнява ролята на бармана 
Гюнтер в сериала, обаче ще се появи 
в кафенето.

В САЩ първият епизод от сери-
ала „Приятели”, който постигна огро-
мен успех в целия свят, е излъчен на 
22 септември 1994 г. от телевизия Ен 
Би Си. Зрителите проследиха 10 се-
зона, преди да слезе от малкия екран 
на 6 май 2004 г. Последният епизод 
от „Приятели” бе гледан от 52,5 млн. 
телевизионни зрители. 

Ротердам ще привлича туристи и с новата си 
арена за водни спортове. От юни 2015 г. в холанд-
ския град ще може да се кара и сърф. Това обеща-
ват авторите на проекта. RiF010 ще дава възмож-
ност на туристите и жителите на града да се 
насладят на 1,5-метрова вълна с продължителност 
14 секунди. Арената ще бъде изградена на канала 
Стейгерсхрахт, а решението за осъ-
ществяването е взето от общината 
след допитване до гражданите. Вла-
стите финансират строителството 
на атракциона с 3,6 млн. евро. RiF010 
ще е зона за каякари, леководолази и 
сърфисти, предвидени са също събле-
кални, душове и басейн. 

Проектът, който е разработен 
от екип на Технологичния универси-
тет „Делфт”, цели не само да осигури 
забавление на жителите и гостите 
на Ротердам. Енергията от изкуст-

вените вълни ще бъде използвана за създаването 
на електричество, което ще захранва атракциона 
и ще пречиства водата в канала. А приходите от 
сърфирането ще бъдат инвестирани в други про-
екти за зелени зони в града. Очаква се RiF010 да 
отвори през юни 2015 г., а работният сезон ще е 
от април до ноември. 

Във виетнамския град Хошимин зе-
ленината покрива едва 0,25% от тери-
торията му. И въпреки че обществе-
ният транспорт не е добре развит, а 
хората използват за придвижването 
си предимно велосипеди и мотопеди, 
задръстванията са огромни, а нужда-
та от растителност, която да пре-
чиства и освежава въздуха, е явна.

По този повод виетнамската ар-
хитектурна фирма VTNА (Vo Trong 
Nghia Architects) представи проекта 
„Къща за дървета”, която не просто 
предлага подслон на обитателите си, 
но е изградена като огромна саксия, в 
която могат да растат цели дървета. 

Домът е прототип. Стойност-

та му се изчислява на 165 хил. долара. 
Авторите на проекта твърдят, че 
превръщането му в по-масов модел 
на жилищно строителство ще даде 
възможност за по-добро усвояване на 
територията и едновременно с това 
ще върне зеленината в града.

Конструкцията е построена в един 
от най-гъстонаселените квартали на 
Хошимин и се състои от 5 бетонни ку-
тии, проектирани като огромни саксии, 
в които да се засадят дървета. Дебе-
лината на почвения слой дава възмож-
ност на саксиите да функционират 
и като резервоари, които при обилни 
валежи да поемат големи количества 
дъжд и да пречат на наводненията.

Началното училище в китайския 
град Тянтай се сдоби с писта за бя-
гане на покрива си. Причината за из-
граждането на 200-метровото леко-
атлетическо съоръжение на покрива 
е, че така се пести място. Според ав-
тора на идеята – архитекта Руан Хао 
(LYCS Architecture), решението може 
да се приложи в много други общест-
вени сгради в страната. 

Пистата работи от началото 
септември и ще е на разположение 
на всичките 1800 деца в училище №2. 
Безопасността на децата е гаран-
тирана чрез тристепенна защита, 
която включва и стъклена преграда, 
висока 1,8 м. Освен това са монтира-
ни и камери, които дават възможност 
малчуганите да са под непрекъснато 
наблюдение. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Световноизвестният италиански архи-
тект Ренцо Пиано представи пред власти-
те в Лондон проекта си за изграждането на 
сграда, която трябва да се издига в непосред-
ствена близост до проектирания от него 
небостъргач „Шард” (най-високата сграда в 
Западна Европа с височина 310 м).

Инвеститори в новото 27-етажно жилищ-
но здание са Sellar Property Group.

Кулата ще е с височина 100 м, ще има гра-
дина на покрива си, а 16-ият етаж е отреден 
за обществен парк и детска площадка. Броят 
на апартаментите ще е 150, а общата им 
площ е 15 000 кв. м. 

През май „Шард” бе обявен за най-добрия 
небостъргач в годишните награди на базира-
ната в Хамбург база данни за строителство 
и строителни предприемачи Emporis.

Кметът на Лондон е приел решение да про-
даде сградата на Скотланд Ярд, където се на-
мира щабквартирата на лондонската полиция, 
за 250 – 300 млн. паунда. Според информацията 
причината за такъв радикален ход от страна 
на кмета на британската столица е липсата 
на средства. От продажбата правителството 
ще спестява по 6 млн. лири ежегодно разходи 

за поддържането й. Кабинетът 
изиска от всички териториални 
полицейски управления да свият 
разходите си с по 20%, за да се 
съкрати бюджетният дефицит, 
достигнал рекордни размери.

От досегашната си кварти-
ра Лондонското полицейско упра-
вление ще се премести в ново, 
по-скромно по размери здание на 
крайбрежния булевард „Виктория”, 
също в центъра на града. В ста-
рата сграда можеха да работят 
2500 души, а в новата – само 1000. 
Останалите сътрудници на упра-
влението ще бъдат настанени в 
други, по-отдалечени офиси, като 
ще поддържат връзка с центъра 

чрез смартфони и таблети.
При промяната управлението ще вземе и 

познатия символ на сградата – въртящия се 
знак на Скотланд Ярд от сребрист метал. 
Той е популярен от телевизионните новини и 
репортажи на британските и чуждите теле-
визионни канали, посветени на работата на 
лондонската полиция.



34 СТРОИТЕЛ КУЛТУРА петък, 12 септември 2014

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви
Мартин Динчев

Португалската певи-
ца Кристина Бранко ще 
пее в Античния театър 
в Пловдив на 17 септем-
ври. Подобно на своята 
сънародничка Мафалда 
Арно, тя предлага други 
нюанси на фадото, вън от 
неговата носталгична 
същност. „Винаги съм ги 
търсила – в продължение 
на седемнадесет години 
и тринадесет диска. Не 
е необходимо фадото да 
е тъжно, важно е да има 
силно послание, което да 
стига до хората. Когато 

е по-весело, дори е малко 
по-витално и привлека-
телно, по-богато. То има 
много силна мистична 
страна, защото това е 
музика, която говори за 
нас и ние невинаги сме 
весели. Имаме и тъмна 
страна. Фадото е раз-
каз за всекидневието и 
различните настроения 
и състояния, през които 
преминаваме.” 

Поетична душа и жур-
налист по образование, 
Кристина Бранко обръща 
специално внимание на 
текстовете, които имат 
особено голямо значение 

и силно въз-
действие за 
нея. Певицата 
винаги е вдъх-
новявана за ге-
роите на свои-
те песни от 
хората, които 
могат да се 
видят всеки 
ден на улицата. „Аз мисля, 
че съм по малко във всич-
ко. Вече се научих как да 
приемам чуждата болка 
и радост и да ги предам 
като чувство на публика-
та. Когато пишеш нещо, 
в текста винаги остава 
поне малка частица от 

теб”, споделя тя.
Билетите за концерта 

на Кристина Бранко в Ан-
тичния театър струват 
25 лв. и могат да бъдат 
намерени в мрежата на 
TIcketplus, както и на ка-
сата пред общината в 
Пловдив.

Поставяйки си все по-
високи цели с всяка година, 
организаторите от Yalta 
Сlub са готови с датите 

и концепцията за следва-
щите две издания от по-
редицата Solar. Билетите 
за тях вече са в продажба 

на промоционална цена от 
30 лв. Тя ще се запази до 
обявяване на участниците 
или до изчерпване на коли-
чествата.

Solar Christmas ще се 
проведе на 27 декември 
и по традиция ще бъде в 
зала „Арена Армеец”. 

Великденското изда-
ние Solar Easter пък ще се 
състои на 3 април 2015 г. 
в „Интер Експо Център”, 
като концепцията от по-
следното издание – Trinity, 

ще бъде запазена. 11-ият 
най-голям летен фестивал 
за електронна музика на 
Балканитe – Solar Summer, 
приключи, оставяйки след 
себе си парещи спомени 
от изминалите 11 парти-
та и 15 гост-диджея в 6 
поредни уикенда на Cacao 
Вeach. Над 40 000 души 
станаха част от тазго-
дишното издание, което 
завърши със специален 
6-часов сет на легендата 
Victor Calderone.

Явор Гърдев ще от-
крие новия сезон в Народ-
ния театър „Иван Вазов”, 
като постави пиесата 
„Жана” на Ярослава Пули-
нович. Главната роля на 
предприемчивата, власт-
на и непоколебима Жана 
е поверена на Светлана 
Янчева, а й партнират ак-
тьори като Владимир Пе-
нев, Елена Телбис, Йосиф 
Шамли и др. 

„Хубавите пиеси най-
често се занимават със 

съдържателни и вълнува-
щи неща. Любовта е така-
ва. Толкова съдържателно 
и толкова вълнуващо, че 
когато го изгубиш, изоб-
що не успяваш да го пре-
жалиш. Никога. Втурваш 
се да го заместваш със 
сходни вълнения, с работ-
но усърдие, с постигане 
на успехи, с отдаване на 
благотворителност, със 
служба на обществени ка-
узи, понякога дори с дожи-
вотно отшелничество, но 

онова съдържателно и 
вълнуващо нещо си ос-
тава в теб като тайно 
знание за смисъла на 
живота и отказва да 
бъде заместено. Държи 
те в постоянна и упори-
та трагическа нужда”, 
коментира режисьорът. 

Пиесите на Ярос-
лава Пулинович са по-
ставяни в Русия, САЩ, 
Полша, Англия, Естония 
и Украйна. Тя описва си-
туации, които нямат 
щастлив край, но въпреки 
това те подтикват да 

продължиш напред и да 
вярваш в себе си.

Филмът е базиран на първата книга от бестселър 
поредицата на Джеймс Дашнър. Публикуван през ок-
томври 2009 г., романът пленява въображението на 
читателите по целия свят, които го описват като 
комбинация от „Повелителят на мухите”, „Игрите на 
глада” и телевизионния сериал „Изгубени”. Дашнър 
разбира тези сравнения, но е категоричен, че „Лаби-
ринтът: Невъзможно бягство” по същество е много 
по-различна история. 

За пренасянето на книгата на големия екран про-
дуцентите се обръщат към режисьора Уес Бол, за ко-
гото това е първи пълнометражен филм. „Имах малка 
компания за визуални ефекти и реших, че след няколко 
години работа за други хора вече искам да направя 
нещо за себе си. Затворих офиса и създадох анима-
цията Ruin. Качих я в интернет и тя просто избухна 
чрез Twitter”, спомня си той.

Действието в пестеливо разказаната, но с из-
ключителна визия екшън история Ruin се развива в 
един футуристичен град, който е обрасъл с лозя. Тя е 
замислена като начална сцена на игрален филм, който 
Бол се надява да развие. След като гледа късометраж-
ката, екипът на Fox разбира, че творецът притежава 
визията и изобретателността, необходими за пре-
създаването на „Лабиринтът: Невъзможно бягство” 
на голям екран. 

Томас се събужда в непознат асансьор, който се 
издига все по-високо. Когато най-накрая спира и вра-
тите се отварят, той е посрещнат от група мом-
чета, които обитават Поляната – голямо открито 
пространство, заобиколено от огромни бетонни сте-
ни. Томас не помни нищо – не знае как е дошъл, откъде 
е, не може да си спомни своето минало, дори името 
си. Никое от останалите момчета от Поляната няма 
представа как или защо е попаднало на това място. 
Те знаят само, че всяка сутрин гигантските бетон-
ни врати, които водят към Лабиринта, се отварят 
и всяка вечер при залез-слънце се затварят отново. 
А на всеки тридесет дни с асансьора пристига ново 
момче. Затова и идването на Томас е очаквано, но 
изненадата след по-малко от седмица е появата на 
Тереза – първото момиче, доставено на Поляната, 
която на всичкото отгоре се обръща към него по име. 

Макар и новодошъл, Томас изпитва странното 
усещане, че местата са му познати. Има нещо, заклю-
чено в спомените му, което може да бъде отговор за 
решаване на загадката на Лабиринта и да му посочи 
пътя към света навън.

Писателят Кнут Фалдбакен първоначално решава да следва психология, но 
след това се отказва, за да се посвети на амбициите си да стане журналист и 
писател. Живее и работи във Франция, Австрия, Германия, Дания, Англия, САЩ. 
През 2002 г. излиза „Всички обичат обезглавената жена“ – първият му кримина-
лен роман, пожънал голям успех.

Днес Фалдбакен живее със семейството си в Хамар – град, в който се раз-
вива действието на криминалните му романи. Кнут Фалдбакен вече е преведен 
на десетки езици, спечелил е най-различни литературни награди, има много по-
читатели, но продължава да изненадва със заплетените си криминални сюжети. 
На тях би завидяла и кралицата на жанра Агата Кристи, защото предлагат 
сложни криминални загадки. Такъв е и новият му роман „Закъснели последствия”, 
в който има красиви жени със съмнителни навици, агресивни мъже и заподозрени 
с железни алибита. 

Доставчик на цветя носи разкошен букет на красавицата Карин Рийс, но я 
открива мъртва, брутално пребита на входа на дома й. Полицията скоро сте-
снява кръга от заподозрени до двама мъже – бившия съпруг на Карин и нейния 
сегашен любовник. И двамата имат съмнително минало, както и мотиви. Но 
същевременно имат и железни алибита... поне на пръв поглед. Първоначално ин-
спектор Юнфин Валман предполага, че това е класически случай на убийство от 
ревност, но мистерията все повече се заплита – колкото повече нови факти из-
никват, толкова повече противоречия се появяват. Когато още една млада жена 
е намерена мъртва, и двамата главни заподозрени се оказват застрашени…

Кристина Бранко ще гостува 
за първи път в България
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Автор на „Жана” е Ярослава Пулинович

Лятното издание на фестивала бе посетено от над 40 000 души
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Светослав Загорски

Заслужава си да из-
минеш хиляди километри, 
за да видиш съвсем друга 
природа, различни и чес-
то стряскащи животни, 
великански дървета, крис-
тални водопади и приказни 
плажове. Остров Тасмания 
е точната дестинация. 
Той е един от щатовете 
на Австралия, разделен 
от континента с Басо-
вия проток, широк 240 км. 
Островът стои точно на 
границата между Тихия и 
Индийския океан и е бли-
зо до най-югоизточната 
точка на света. Името му 
произхожда от холандския 
мореплавател Абел Тасман, 
който стъпва на него през 
1643 г. Той кръщава остро-
вът Земята на Ван Димен 
на името на холандския 
губернатор Ван Димен, 
който е финансирал море-
плаването му. 

От 1856 г. обаче ос-
тровът носи името на от-
кривателя си – Тасмания. 

Интересното е,  че 
Тасман е смятал, че ос-
тровът е неразделна част 
от южния континент. Чак 
156 години по-късно лекар 
на име д-р Бас, роден в 
Сидни, открива наречения 
днес Басов проток. 

Когато през първата 
половина на XVII в. европей-
ците за пръв път влизат 
в контакт с коренните 
жители на Австралия и 
Тасмания, пришълците под-
хождат към този толкова 
странен за тях свят с пъл-
но неразбиране към „прими-
тивните диваци”. Абори-
гените не познават нито 
земеделието, нито живот-
новъдството, нито дори 
трайните жилища. Това е 
и причината през 40-те го-
дини на XIX в. европейците 
да избият местното насе-
ление. Според легендата 
от тасманийските або-
ригени остава само едно 
живо момиченце, което е 
наречено Лала Рук. Истин-
ското му име е Труганини и 
е дъщеря на вожда на хора-
та, населяващи малкия ос-
тров Бруни. То е държано 
като атракция за посети-
телите на острова. Дру-
ги предания обаче сочат, 
че всъщност последният 
оцелял представител на 
тасманийските аборигени 
е друга жена – Фани Ко-
крейн Смит.

Населението на ос-
тров Тасмания е съставе-
но от английски затворни-
ци, които са докарани тук 
през 1788 г. В Тасмания в 
столицата Хобърт е из-
граден лагер през 1830 г. 
Постепенно обаче от бри-
танска колония за изгна-
ние на затворници Тасма-
ния се превръща в страна 
на емигранти, която про-
цъфтява.

Днес можете да раз-
гледате 

останките от затвора 

Порт Артър,

който е превърнат в 
парк. Вечер тук организи-
рат страховито забавле-
ние, наречено „Призрачен 
тур”. Туристите запалват 
фенери и се разхождат из 
руините на затвора, дока-
то местните им разказ-
ват страшни истории. 

Това, че голяма част 
от жителите му са на-
следници на затворниче-
ската колония от далеч-
ния XVII в., не означава, че 
това са някакви сурови, 
страшни и безкомпромис-
ни хора. Оказва се, че съв-
сем наскоро на острова 
бе отменен закон, който 
забранява на мъжете да 
се преобличат през деня 
в женски дрехи. Ще оста-
нете смаяни от факта, че 
от 1935 г. представители-
те на силния пол са имали 
право да носят рокли или 
поли само от свечеряване 
до разсъмване. Явно поли 
се носят не само в Шот-
ландия...

Освен това парламен-
тът на Тасмания вече раз-
решава на жителите на 
щата да спят под навеси, 
в гаражи или просто извън 
дома, без да имат специал-
ни причини за това. Преди 
тази волност е била заб-

ранена.
Това, че островът е 

странен и вълнуващ за 
европееца, обаче не се 
дължи само на привички-
те на местните жители, 
а най-вече на уникалната 
природа. „Страшната” си 
репутация Тасмания дължи 
основно на две емблема-
тични животни – тасма-
нийския дявол и тасманий-
ския вълк.

З а  п о с ле д н о  п р е з 
1932 г. на острова е бил 
наблюдаван тасманийски 
вълк на свобода. На 6 сеп-
тември 1936 г. в зоопарк 
в град Хобарт умира по-
следният представител 
на този вид. Преди това 
са заснети няколко късо-
метражни черно-бели фил-
ма на живи екземпляри от 
този вид.

Един от символите на 
Тасмания и в момента оба-
че е 

тасманийският дявол.

По какво да го позна-
ете? Черна козина, ако 
е стресиран, изпуска не-
приятни миризми, издава 
силни и дразнещи крясъци 
и става свиреп. Обича да 
ловува, а и да похапва мър-
ша и макар че по принцип 
е единак, понякога дели 
плячката с други предста-
вители на вида си. Живот-
ното обаче е симпатично 
и неслучайно е вдъхновило 

легендарните аниматори 
Уилям Хана и Джоузеф Бар-
бера да измислят любимия 
на малки и големи Таз.

Можем да продължим 
и с неповторимата рас-
тителност на острова. 
Той е дом на едни от най-
високите и стари дърве-
та на планетата – Huon 
Pine, за които се смята, 
че са на възраст повече 
от 2000 години, а за тези, 
които са в Mount Read, се 
счита, че вече са на около 
10 000 години. Тайната им 
е, че растат много бав-
но, но живеят дълго. На 
Тасмания са открити 1067 
растителни вида, а 300 от 
тях могат да се намерят 
само на този остров. Сред 
тях влиза и т.нар. кълбо-
виден евкалипт, достигащ 
до над 100 м. Сред флора-
та са изключително раз-
пространени и орхидеите, 
които са 86 вида и прида-
ват неповторим блясък на 
местната природа. 

През 80-те години дър-
восекачи са спрени от 
местните жители точно 
преди да започнат изси-
чането на горите. Мест-
ните жители прегръщали 
дърветата или образува-
ли живи вериги и по този 
начин спасили единстве-
ните по рода си расте-
ния. Вследствие на това 
тасманийските гори са 
обявени за защитена те-
ритория и така островът 

е запазен за поколенията в 
пълния си блясък.

За разлика от Австра-
лия Тасмания има планин-
ски релеф с много зеленина 
и вода. Най-високата точ-
ка е връх Оса – 1614 м. На-
речена е на едноименната 
планина в Гърция, за която 
се споменава в древног-
ръцката митология.

Гъстите тасманийски 
гори са пресечени от мно-
жество потоци, които се 
спускат бързо към брега 
на океана. На места се об-
разуват прекрасни водопа-
ди. Може би 

един от най-красивите е 

Лифей,

който се спуска сред 
гъстите гори на Северна 
Тасмания. 

Най-посещавана атрак-
ция обаче е националният 
парк „Маунт Фийлд“, разпо-
ложен в западната част. В 
него се намира и извест-
ният водопад Ръсел.

Островът притежава 
също и много красиви пла-
жове. Най-атрактивните 
от тях са разположени 
на източното крайбре-
жие. Особено пленителна 
е местността на залива 
Грейт Ойстър. Можете да 
поплувате в спокойните 
закътани заливчета, да 
обиколите пещерите със 
скални рисунки, създадени 
от аборигените преди 11 
хил. години, или просто да 
седнете в някое тихо за-
ведение. 

Кухнята на Тасмания 
ще ви накара да си обли-
жете пръстите, като де-
ликатесите от сьомга и 
пъстърва се приготвят по 
местни рецепти от веко-
ве. Не пропускайте и вино-
то, което е по-различно от 
произвежданото в остана-
лата част на Австралия, 
тъй като климатът тук 
е по-студен. Меките лета 
и дългите, топли есенни 
дни са отлични условия за 
бавното узряване на гроз-
дето и за производството 
на качествена напитка. 
Районът е добър за произ-
водството на шампанско. 

Но не бива да се заблуж-
давате, че Тасмания е само 
гори и плажове. Тук има и 
прекрасни градчета, като 

столицата Хобърт,

която е вторият по 
възраст австралийски 
град след Сидни и е ис-
тински рай за туристи-
те. Известен е не само с 
живописното си разполо-
жение в полите на планина 
Уелингът и с прекрасните 
гледки, които предлага 
към Антарктика, но също 
така и с многобройните 
си исторически сгради. 
Особен интерес предста-
вляват къщите, датиращи 
от създаването на града 
през 1804 г. Днес те са 
реставрирани и продъл-
жават да напомнят за от-
давна отминали времена. 
Интересен е фактът, че 
повечето старинни сгра-
ди са дело на затворници 
от наказателната коло-
ния. За спомен от онези 
години и от основаването 
на самия град за общест-
веността са отворени 
Затворническият парак-
лис от 1831 г. и Рънимийд 
– дом на капитан на кито-
ловен кораб от 1840 г. 

Можете да се разходи-
те из квартала „Батъри 
Пойнт“, където ще види-
те стари моряшки къщи, 
внушителни викториан-
ски имения и постройки 
в колониален стил. Така 
постепенно ще стигнете 
до „Саламанка Плейс“, къ-
дето се намират складо-
вете, датиращи от 30-те 
години на XIX в., когато 
Хобърт е бил известен 
китоловен център. Те са 
реставрирани и са превър-
нати в шикозни ресторан-
ти, магазини за сувенири 
и антики, в галерии и ви-
нарни.

Сред останалите ат-
ракции е Музеят на ста-
рото и новото изкуство. 
Той е основан през 2011 г. 
от австралийския пред-
приемач и професионален 
комарджия Дейвид Уолш. 
Намира се в модернистич-
на постройка от бетон и 
ръждивокафяв метал и 
представлява най-голя-
мата частна галерия в 
Австралия. В музея ще се 
натъкнете на колекция 
от историческо изкуство 
и артефакти, датиращи 
от Древен Египет до Ре-
несанса. 

Безкрайните плажове в залива Грейт Ойстър

Симпатичният тасманийски дявол

Пристанището на Хобърн

Навсякъде из острова има диворастящи орхидеи

петък, 12 септември 2014
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The Cabinet provides 
BGN 750 million for the most 
urgent payments under the 
suspended by the European 
Commission Operational Pro-
gram “Environment” (OPE) 
and the two priority axes of 
Operational Program “Re-
gional Development” (OPRD) 
– “Sustainable and Integrat-
ed Urban Development” and 
“Sustainable Development 
of Tourism”. Another BGN 
11.5 million will be provided 
for payment of construction 
activities on the Hemus and 
Maritsa motorways.

This became clear from 
a briefing after the regular 
weekly government meeting 
attended by Prime Minister 
Georgi Bliznashki, Deputy 

Eng. Asen Antov, Executive Director of National Company 
“Strategic Infrastructure Projects”:

Eng. Antov, what difficulties has the 

National Company “Strategic Infrastruc-

ture Projects” (NCSIP) come across 

with in 2014?

We did not have any special diffi-
culties in 2014. The nature of work is 
such that project preparation is asso-
ciated with a range of activities most 
of which do not depend entirely on us. 
For them it is necessary to provide also 
very precise coordination to be syn-
chronized in time. This is the main dif-
ficulty which faces anyone who tries 
to prepare and implement major infra-
structure projects, and what to speak 
of major construction projects on which 
we work. 

This year was held a roundtable and 

press conference, at which was insisted 

the project for 15 km tunnel on Struma 

motorway to be reviewed. 

You said that the facility will be the 

most expensive but also the most eco-

friendly solution. Is there an alternative 

to the tunnel?

Indeed, the facility in the Kresna 
gorge would be the most environmentally 
friendly solution during its operation. On 
this basis was taken the decision on the 
EIA in 2008. Unfortunately, then due to the 
insufficient available technical information 
on the project were not estimated the ef-
fects of the construction of a tunnel on 
the environment. Now this has to be done 

in the shortest possible terms. The analy-
sis is not unimportant because during the 
construction of such a facility one does 
not know what damages it will have on 
the environment in the region. This omis-
sion could be a problem for any tunnel 
decision. Largely thanks to the initiative 
of BCC and the entire professional com-
munity once again was raised the issue 
of a new version. I would even say that 
the concerns and ideas we heard from 
the construction sector will help to make 
a reserve version that does not include 
the 15-km facility. If building the tunnel 
is unacceptable from an environmental 
point of view or no funding is found for it, 
it is possible to resort to the alternative. 

“Geostroy” AD completed the 
construction of the new treatment 
plant for ore wastewater (WWTP) 
of mine “Elatsite” in Etropole. An 
official ceremony on 5 September 
2014 marked the beginning of the 
technological samples of the fa-
cility, which will function in the in-
novative for Bulgaria technology 
“Mitsubishi Materials Techno Cor-
poration” (MMTEC), a leader in the 
development of new industrial tech-
nologies in Japan. This is the first 
project for treatment plant for ore 
wastewater of its kind in Europe. 

WWTP was built with private in-
vestment of “Elatsite-Med” AD and 
is one of the most significant events 
of the “Program for conservation 
and restoration of environment in 
the region of “Elatsite” for the pe-
riod 2010 – 2014”. The built treat-
ment plant is part of the complex 
management system for ore water 
in the region of the mine. Construc-
tion of all facilities is scheduled to 
be completed in 2017. The project 
implementation is very important for 
the region as the introduction into 
regular operation of the treatment 

plant will improve the condition 
of the river near the discharge of 
treated water. 

In his address at the opening 
of the site the mayor of Etropole 
municipality Eng. Bogomil Georgiev 
said that “Elatsite” mine employs 
1,770 workers and employees of 
whom 707 from Etropole. “For us 
the plant has another important 
matter – he added. – Today “Elat-
site-Med” AD with its actions prove 
another important range of its busi-
ness and politics – care for the en-
vironment and human health.”

Kristalina Georgieva 
becomes EC Vice-President 

Nominated by Bulgaria 
representative to the Euro-
pean Commission – Kristali-
na Georgieva, will be Vice-
President of the Commission 
in charge of Budget and 
Human Resources, became 
clear from the statement 
of newly elected President 
Jean-Claude Juncker, who 
announced at a press con-
ference the composition and 
distribution of responsibilities 
within his team. The new EC 
however should receive a 
green light from the Europe-
an Parliament, which will hear 
the candidate members and 
after that will decide en bloc 
for its composition. The five-
year mandate of the Juncker 
Commission will start on 1 
November and will continue 
until 2019.

“What I present to you 
is a political, dynamic and 
efficient EC, geared to give 
Europe its new start. I have 
given portfolios to people - 
not to countries. I am putting 
27 players in the field, each 
of whom has a specific role 

to play. This is my winning 
team,” said Juncker. In his 
words, Georgieva has shown 
impeccable service in the 
current Commission and has 
built an impressive network of 
international contacts. 

At the new post the Bul-
garian representative in the 
EC will work closely with the 
other deputies of the Presi-
dent and will guide the work 
of the commissioners. She 
will monitor the directorates- 
general on budget, human 
resources, translations and 
the European Anti-Fraud Of-
fice (OLAF). Georgieva will 
also monitor services pay-
ments and appointments, 
infrastructure and logistics. 
Her responsibility will be the 
European Personnel Selec-
tion Office and the European 
School of Administration. 
So far Georgieva has been 
European Commissioner for 
International Cooperation, 
Humanitarian Aid and Crisis 
Response. She was Vice-
President of the World Bank. 

After the announcement 
that she takes the Vice-
President’s seat she wrote on 
Facebook: “A new challenge 
ahead soon! I was just named 
European Commission Vice 
President – designate for 
Budget and Human Resourc-
es. Thank you to President-
elect Jean-Claude Juncker 
for your trust and thank you 
all for your support!”

Creating a center for high 
achievements that will help co-
operation among people with 
different qualifications in the 
energy construction sector is 
one of the objectives of the 
project “Training in energy ef-
ficiency for construction spe-
cialists” which is the second 
stage of the initiative BUILD 
UP Skills in Bulgaria. Bulgar-

ian Construction Chamber 
(BCC) is a key partner. The 
center for high achievements 
will be initially funded by the 
project and later it will launch 
its own life. 

Within the 30-month term 
of implementation of the sec-
ond stage of BUILD UP Skills 
EnerPro will be created more 
educational programs and ma-

terials and an e-learning train-
ing. There will be a course for 
teachers and construction ex-

perts in Germany. The project 
is funded under the “Intelligent 
Energy – Europe” program. 

Prime Minister and Minister 
of Regional Development and 
Investment Planning Ekateri-
na Zaharieva, Deputy Prime 
Minister of Social Policy Yor-
dan Hristoskov and Finance 
Minister Rumen Porozhanov. 

The BGN 750 million will 
settle implemented works on 
projects for which funding 
had to come from the sus-
pended EC operational pro-
grams. 

The Finance Minister 
stated that the sum could be 
spent by 31 December 2014. 
It will be provided by the state 
budget and the Commission 
is expected to unfreeze pay-
ments to our country by the 
end of September after which 
the money will be refunded to 
the Treasury. 

Prime Minister Georgi 
Bliznashki noted that this 
week Deputy Prime Minister 

for EU Funds Management 
Iliyana Tsanova and Minister 
of Environment and Water 
Svetlana Zhekova are visiting 
Brussels for talks with Euro-
pean Commissioner for Re-
gional Policy Johannes Hahn 
precisely for the programs. 

The provision of national 
resources is crucial for the 
saving of OPE and OPRD. In 
this way our country will pre-
vent significant loss of money 
due to non-compliance with 
the rule „n+2” at the end of 
2014. Payment default on the 
projects puts at risk their im-
plementation. This could trig-
ger the need to provide addi-
tional funds from the budget 
for completion of already 
started projects and for pay-
ment of penalties for delay to 
contractors, are the reasons 
for the decision of the Coun-
cil of Ministers. 

“Geostroy” AD completed a modern treatment plant for ore wastewater 

We are seeking 

section Krupnik-Kresna 

BUILD UP Skills EnerPro works for new 
programs in training builders 
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Футбол

Борба Художествена гимнастика

Бокс

Тенис

Иван Персиев

На 9 септември стартира третият сезон на Ceresit Българска 
строителна футболна лига. Със сигурност ще има промени в тур-
нира, тъй като настоящият шампион няма да участва в надпрева-
рата, което означава, че короната ще има своя нов притежател.  
Прекрасно за футбол време, много усмивки и настроение беляза-
ха началото на най-мащабното спортно събитие в строителния 
бранш. Пожелаваме си много приятни емоции и най-важното - ни-
какви контузии.

„Деником“ – „Стройкомерс“  0:7 

Новаците от „Деником“ изтеглиха късата клечка и още в първа-
та си официална среща срещнаха „четвъртите във Висшата лига“  
„Стройкомерс“ начело с безпощадния голмайстор Георги Георгиев.  
Строителите на „Женския пазар“  не изпуснаха контрола над мача 
нито за минута и до почивката водеха с внушителното 5:0. През 
втората част „Деником“ опитаха да се доберат до почетно попаде-
ние, но така и не намериха верния път до целта. Въпреки тежката 
загуба новаците демонстрираха хъс и загатнаха за възможности, 
които тепърва ще разкриват. За победителите с 4 гола се отличи 
Георги Георгиев, а  Денислав Данков отбеляза два, единият от които 
след чудесно изпълнена странична ножица.

Yes Hes – „Мухарски“ 10:4

Продължаващият да търси своята първа победа в лигата отбор 
на „Мухарски“ изигра едно отлично първо полувреме, в което успя 
успешно да се противопостави на безспорно по-опитния тим на 
Yes Hes. Все пак след почивката „виолетовите“ натиснаха педала 
на газта и не оставиха съмнение в по-голямата си класа.  Щатният  
реализатор Росен Ненчев (Yes Hes) започна сезона с хеттрик, а съ-
отборниците му Киро Магнусон и Румен Цанов не останаха по-назад 
и също записаха по три гола на личната си сметка. Попадения за 
„Мухарски“ си поделиха Оги Георгиев и новото попълнение Светльо 
Асенов, а играта на отбора през първата част дава сериозни поводи 
за оптимизъм през новата кампания.

„Рубин 2001“ – „Юроком 2000“ 1:3 

Първият кръг от сезона предложи и първото голямо дерби. ВиК 
специалистите от „Рубин 2001“ и „Юроком 2000“ сътвориха зре-
лищна битка, изпълнена с много страст, борба и драматизъм. За 
разлика от последните мачове между тези съперници сега победата 
смени своя адрес и заслужено се отправи към бул. „Никола Габров-
ски“ №1. Силното начало на „Рубин“ им донесе заслужен аванс, който 
се запази чак до последната третина на втората част. Именно 
тогава Иван Пеев (“Юроком 2000“) успя да изравни, а в самия край 
на срещата съотборникът му Цветелин Недялков отбеляза рядко 
красиво „бразиле“, с което хвърли в екстаз своите съотборници и 
показа защо носи лентата на лявата си ръка. В последните секунди 
на мача Пламен Т. Тодоров  оформи крайното 1:3.

„Станилов“ – Paris Saint Gobain 1:15 

Лошата форма на „Станилов“ от края на миналата кампания явно 
още не си е отишла и те започнаха сезона с неприятна загуба от 
1:15. Основна вина за  това начало на „белите“ имаше магическият 
тризъбец на „франсетата“  Кирянов - Александров - Тодоров, които 
реализираха цели 14 гола във вратата на противника. С дебютно 
попадение за PSG се отличи и новобранецът Димитър Боцов (род. 
1991 г.), а почетния гол за „станиловци“ вкара Румен Евтимов, който 
за пореден път доказа, че „без попадение не излиза“. Мениджърът 
на PSG Рая Узунска бе видимо доволна от успеха и леко повдигна 
завесата, че ще награди момчетата с нова екипировка (JOMA)  по 
случай годишнината от създаването на концерна гигант.

„GS Строймаркет“ – АПИ 9:1 

Преди точно 364 дни GS откри сезона със загуба от 1:15. Година 
по-късно нещата при „маркета“ изглеждат доста по-розови и те се 
поздравиха с категоричен успех, надделявайки над АПИ с 9:1.  Напа-
дателното дуо Китанов - Ангелов показа, че едно лято не е доста-
тъчно, за да забравиш как се вкарват голове, а Петър Колов и Иван 
Иванов също се разписаха под зоркия поглед  на тийм мениджъра 
Бети Тодорова. За АПИ почетно отбеляза дебютантът Радослав 
Миленов, а отсъствието на редица титуляри оказа съществено 
влияние върху представянето на „пътните агенти“.

GP Group – СТХБ 1985 6:0 

Два от отборите с най-постоянни състави през календарната 
2014 г. се срещнаха още в първия кръг от настоящата надпревара. И 
ако GP Group излезе с най-добрите си играчи, то половината отбор 
на „Техникума“ започна турнира с „неизвинено отсъствие“. Нямаше 
го дори и „Мениджъра на сезона“  Петър Буклов, който посрещна 
началото на сезона... на плажа в Гърция. Строителите на метрото 
нито за миг не оставиха шанс на днешните си опоненти и отбеля-
заха шест безответни гола, дело на Драгомир Костадинов (3), Иван 
Стефанов, Владимир Лозанов и Петко Фърцов. 

„Рутекс/СК 13“ – „Артекс Инженеринг“ 2:4 

„Артекс Инженеринг“ откри сезона с мач срещу обединения но-
восформиран тим на „Рутекс/СК 13“.  Противно на прогнозите  пър-
вата част премина под диктовката на „Инженеринга“, които бяха 
по-активни и след голове на Георги Йорданов и Методи Стефанов 
заслужено натрупаха комфортна преднина от два гола. След антрак-
та „Рутекс“ пропиля дузина положения, а вратата на Добри Димов 
(„Артекс“) явно беше под особената закрила на  Свети Киприян. 
В крайна сметка „Артекс“ успя да запази аванса си от 2 гола и се 
поздрави със заслужена победа с 4:2. Изключително силна игра за 
тима показа новото попълнение Росен Коцев, а за „играч на мача“ 
единодушно беше определен неговият съотборник Георги Йорданов.

Страницата подготви 
Теодор Николов

България надви Азербайджан с 2:1 
в Баку и започна с победа в европей-
ските квалификации за първенство-
то във Франция след две години. 
Така родните ни национали записаха 
ценни три точки към крайната цел 
- Евро 2016. В нашата група „Н” са 
още отборите на Италия, Хърватия, 
Норвегия и Малта, като първите два 
състава в крайното класиране оти-
ват директно на финалите, трети-
ят играе бараж.

„Лъвовете" поведоха в резултата 
след гол на Илиян Мицански през пър-

вото полувреме, 
азерите изравни-
ха с попадение на 
Дмитри Назаров 
след почивката, 
а в края на мача 
резервата Венци 
Христов опъна 
мрежата на дома-
кините и ни доне-
се победата.

К а т о  ц я л о 
родните ни на-
ционали контро-
лираха мача, но не показаха въз-
можностите си, създадоха малко 
голови положения, но все пак се 

възползваха максимално от тях и 
заслужено България започна с по-
беда.

„Лудогорец“ изтегли корав съ-
перник за 1/16-финалите в тур-
нира за Купата на България, след 
като стана ясно, че „орлите" ще 
гостуват на „Ботев“ Враца. Както 
е известно, актуален носител на 
титлата е „Лудогорец“. През из-
миналия сезон „орлите" направиха 
требъл, след като станаха шампи-
они, а след това вдигнаха купата 
и суперкупата на страната. Това 
бе второ постижение за разград-
чани, които направиха същото и 
през 2012 г. 

„Левски“ ще трябва да госту-
ва на „Спартак“ Варна, ЦСКА - на 
„Монтана“, „Ботев“ - на „Локо“ Мез-
дра, а „Литекс“ - на „Пирин“ Благо-
евград.

Победителите се излъчват в 
елиминация от една среща. Мачо-

вете са на 23, 24 и 25 септември. 
При равенство в редовното време 
се играят две продължения и евен-
туално дузпи. Домакинско предим-
ство ще имат по-нископоставени-

те отбори. В урните влязоха 12-те 
отбора от „А” група, 16-те от „Б” 
група и 4 аматьорски състава, из-
лъчени от предварителната фаза 
на турнира.

Ето и всички двойки:

„Пирин“ Благоевград „Литекс“

„Пирин“ Разлог „Локомотив“ София

„Дунав“ Русе „Раковски 2011“

„Созопол“ „Черно море“

„ПФК“ Бургас „Берое“

„Локомотив“ Мездра „Ботев“ Пловдив

„Ботев“ Враца „Лудогорец“

Победител зона „Северозапад" „Локомотив“ Горна Оряховица

„Спартак“ Варна „Левски“

„Черноморец“ „Славия“

„Атлетик“ Куклен „Банско“

„Ботев“ Гълъбово „Марек“

„Септември“ Симитли Хасково

„Верея“ „Локомотив“ Пловдив

Победител зона „Югозапад" „Добруджа”

Монтана ЦСКА

Националната ни състезателка 
по борба Тайбе Юсеин се окичи с 
бронз, след като в малкия финал при 
60-килограмовите разгроми  Йоана 
Мадсон с 6:0. Българката успя да 
вземе реванш от шведката за загу-
бата на Европейското първенство 
по-рано през годината.

На финала Сухее Церенчилмед 
от Монголия победи убедително 
Раткевич с 12:3 точки и спечели 
златния медал в тази категория.

Кубрат Пулев на-
падна остро светов-
ния шампион в тежка 
категория и следващ 
негов съперник Влади-
мир Кличко. Двамата 
боксьори трябваше да 
се бият на 6 септем-
ври, но украинецът се 
контузи и мачът бе 
преместен за 15 ноем-
ври. 

Българинът отново постави темата за допинга, призовавайки Кличко 
да се подложи на тестове: „Ако е чист, защо не даде проба?“

„Според мен това не са реални контузии. Това се  прави, за да послужи 
като оправдание на боксьори, които не са подготвени добре за даден мач 
и не се чувстват сигурни”, каза още Кобрата. „За мен е важно по време на 
подготовката Кличко да даде проба и да бъде контролиран, защото той е и 
лице на антидопингова кампания. Мен за десет дни ме провериха три пъти. 
Продължавам да настоявам правилата да бъдат еднакви за всички и Кличко 
да даде допинг проба поне веднъж“, заяви Пулев.

Ансамбълът на 
България по художест-
вена гимнастика спе-
чели златен и бронзов 
медал от надпревара-
та в отделните уреди 
по време на турнира 
от Световната купа в 
Казан (Русия).

Михаела Маевска, 
Ренета Камберова, 
Цветелина Найденова, Христиана Тодорова и Цветелина Стоянова бяха 
без грешка при изпълнението на съчетанието на топки и ленти. Те получиха 
17,650 точки и поделиха първото място с Беларус. 

В съчетанието с 10 бухалки момичетата на Ина Ананиева също не до-
пуснаха грешка, но получиха 17,500 т. и завършиха с бронзов медал. Златото 
взе Русия с 18,600.

Най-добрата българска тени-
систка Цветана Пиронкова се завър-
на в топ 50 на световната ранглис-
та след Откритото първенство на 
САЩ. 26-годишната състезателка, 
която достигна до втория кръг на 
„Флашинг Медоус", се изкачи с пет 
места и вече е 49-а в класацията на 
WТА с актив от 1054 точки.

Втората ракета на страната 
Елица Костова запази мястото си 
в топ 200. Виктория Томова вече е 
четвърта ракета на страната. Тя 
зае 312-ото място със 130 т.

Лидерка в класацията убедител-
но остана Серина Уилямс (САЩ) с 
9430 т., след като защити титла-
та си в Ню Йорк. Симона Халеп за-
пази второ си място с 6160 т., а на 
трета позиция се изкачи шампион-
ката на „Уимбълдън" Петра Квитова  
(Чехия) с 5926 т.



Ангелите на Victoria’s Secret ще разходят 
крилете си по подиума на 2 декември
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В следващия брой очаквайте

КСБ – АНАЛИЗИИНТЕРВЮ
Министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Николина Ангелкова: 

Няма да допусна оскъпяване на 
проектите по ОП „Транспорт“

Строителната 
индустрия през 
януари – юни 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект 
на Закон за 
стрoителството

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

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Невена Картулева

М о д н о т о  ш о у  н а 
Victoria’s Secret тази го-
дина ще покори Лондон на 
2 декември. Можете да 
станете свидетели на 
пъстрия свят на ангелите 
срещу 11 995 паунда. Това 
е сумата, от която започ-
ват цените на билетите. 
Тя обаче не включва само 
запазено място за спекта-
къла с едни от най-краси-
вите жени в света. 

VIP пакетът предвиж-
да осигуряване на пълен 
комфорт за вашия пре-
стой в продължение на 
4 дни. Обгрижването ви 
започва още от летище-
то, където ще бъдете 
посрещнати от луксозна 
лимузина с личен шофьор 
и агент по гостоприем-
ството. Неговата задача 
е да прави резервациите 
ви за вечеря и да органи-
зира всичко, което поже-
лаете, за да прекарате 
няколко незабравими дни 
в Лондон. Пристигайки в 
мегаполиса в неделя, на 
30 ноември, ще бъдете на-
станени в петзвездния ве-
ликолепен Kensington Hotel. 

В двата дни преди 

грандиозното шоу на стой-

ност 10 млн. евро 

ще можете да посети-

те най-добрите ресторан-
ти в града и да разгледа-
те забележителностите. 
Така в голямата нощ на 2 
декември, напълно отпочи-

нали 
о т 
пътува -
н е т о , 
ще  з а -
е м е т е 
м я с т о т о 
си в залата 
до звезди като 
Бионсе, Джей Зи, 
Орландо Блум, Ел-
тън Джон, Лени 
Кравиц, Ева Лон-
гория, които са 
сред най-верни-
те почитатели 
на спектакъла. 

От 1995 г. 
насам всяка зима 
Ангелите на на 
Victoria’s Secret ни 
разказват пред-
коледна приказка 
в костюмите на 
най-пленителните 
и сексапилни геро-
ини, които бихме 
могли да си пред-
ставим. И този 
път в шоуто ще 
участва емблема-
тичната за мар-
ката луксозно дам-
ско бельо Адриана 
Лима в компания-
та на Але сандра 
Амбросио, Кандис 

Суанепул и Кара Делевин. 
Неслучайно те са нари-

чани „Ангелите на Victoria’s 
Secret”. Традиционно ма-
некенките представят 

ко л е к ц и я т а , 
носейки кри-
ла във всички 
р а з н о в и д -
ности, дори 
отвъд тези, 

които фантазията 
ви може да допусне. 

Освен ревюто 
шоуто включва из-
пълнения и участия 

в представянето на 
колекцията на някои 
от най-актуалните 
поп звезди. Минала-
та година една от 
тях беше Риана. 

Остава изненада кой ще 
забавлява пуб-
ликата на най-
ефектното и 
чакано модно 
шоу за 2014 г.

Историята на 

марката 

започва  с 
о с н о в ав а н е -
то й на 12 юни 
1977 г. в Сан 
Ф р а н ц и с к о . 
Неин създател 
е Рой Реймънд. 
Идеята му се 
зародила, дока-
то се опитвал 
да избере бельо 
за подарък на 
съпругата си. 

Почувствал се неудоб-
но, тъй като трябвало 
да разпитва продавач-
ките за размери, видове 
и т.н. Тогава решил, че е 
необходим специализи-
ран магазин за мъже, и 
малко по-късно самият 
той го отворил в Стан-
фордския търговски 

център в Пало Алто. Твър-
ди се, че кръстил фирмата 
на британската кралица 
Виктория, управлявала 
между 1837 и 1901 г. 

Целта била веригата 
да създава удобна и уютна 
среда за пазаруване, сте-
ните били с ламперия и вик-
ториански детайли, а пер-

соналът услужливо 
помагал в избора. 
Вместо подредено 
по размери бельо-
то било изложено 
на  рафтовете 
според различни-
те му стилове. 
През 1982 г. Рей-
мънд продава ком-
панията на Лесли 
Уекснер,  който 
запазва имиджа й. 
Но с малка промя-
на – магазините 
били насочени към 
жените и техният 
брой бързо се раз-
раснал.

нали
о т
пътува -
н е т о , 
ще  з а -
е м е т е 
м я с т о т о 
си в залата 
до звезди като
Бионсе, Джей Зи,
Орландо Блум, Ел-
тън Джон, Лени 
Кравиц, Ева Лон-
гория, които са 
сред най-верни-
те почитатели 
на спектакъла. 

От 1995 г. 
насам всяка зима 

ко л е к ц и я т а , 
носейки кри-
ла във всички
р а з н о в и д -
ности, дори 
отвъд тези, 

които фантазията 
ви може да допусне. 

Освен ревюто 
шоуто включва из-
пълнения и участия 

в представянето на 
колекцията на някои 
от най-актуалните
поп звезди. Минала-
та година една от
тях беше Риана.
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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

Треньор към играч:

- Не издържам повече. 
Бавно хващаш, бавно 
риташ, бавно ставаш. 
Има ли нещо, което 
правиш бързо?

- Бързо се уморявам.

Под риск са 
поставени ВиК и 
потни обекти

***

Оборът при 
търговията е 

дневен
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Несебър” – к.к. „Слънчев бряг”
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 пъти обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
38,70 лв./бр.
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