
Лилия Христова

Над 340 млн. лв. са разплатени по Опе-
ративна програма „Околна среда“ (ОПОС) в 
периода 6 август – 10 октомври на общини, 
природни паркове и министерства. От тях 
около 244 млн. лв. са отишли за издължава-
не към строителите за извършени дейности 
при изграждането на пречиствателни стан-
ции, ВиК мрежи, депа за отпадъци. Близо 90 
млн. лв. са били за купуване на техника за бор-
ба с пожарите и наводненията от МВР, както 
и за новите автобуси за градския транспорт 
в София. Останалите над 5,5 млн. лв. са из-
ползвани за плащания на проекти, свързани с 
биоразнообразието, които изпълняват при-
родни паркове и неправителствени органи-
зации. Това показва справка от Министер-
ството на околната среда и водите (МОСВ) 

по запитване на в. „Строител“. 
През август служебният кабинет взе ре-

шение да предостави до 750 млн. лв. от дър-
жавния бюджет за плащания по двете спрени 
програми – ОПОС и Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“ (ОПРР). 

Надеждите са до края на месеца Европей-
ската комисия да размрази плащанията по 
ОПОС, които бяха спрени през ноември 2013 г., 
за да може безпроблемно да продължи финан-
сирането на проектите. Това е изключително 
важно не само за строителите, а и за дър-
жавата и обществото. Причината е, че една 
част от проектите трябва да бъдат успешно 
завършени до края на годината, а други – през 
следващата, за да не загуби страната ни ев-
ропейско финансиране и за да могат хората да 
имат пречиствателни станции и депа.

ИНТЕРВЮ ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Брой 41, година VI, 10 октомври 2014

www.leo-bg.com
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Мониторинг на 
обществените     
поръчки – юли 2014 г.

Древна крепост и 
модерен СПА център 
крепят строителството 
под Хисарлъка

В периода 6.08. – 10.10.2014 г. има 
обработени 170 искания за средстваАнтъни Томпсън, постоянен 

представител на Световната 
банка за България: 

За добро развитие 
на държавата е 
необходим силен 
бизнес

КСБ – АНАЛИЗИ

 стр. 12-14

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Имаме нужда от 
стабилно правителство 
и отговорен парламент 
час по-скоро

Един от големите обекти, финансирани по ОП „Околна среда“ - заводът за отпадъци на София, трябва да бъде готов до 2015 г.
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ПАВЬОРИ
Баба ми твърдеше, че няма по-тежка ра-

бота от отглеждането на тютюн. Изора-
ването на нивата на ската, наторяването, 
изтеглянето на браздите, за да не отнесе ня-
кой силен дъжд хумуса, подготовката на раз-
сад, засаждане, неколкократно поливане горе 
на баира, където няма грам вода, бране на 
зазоряване, низане, сушене… С всичко това и 
с двете нивички над Черноочене тя отгледа 
и изучи децата си. Те пък нас - нейните вну-
ци. Такъв е кръговратът на живота. Затова 
през лятото на моето учене в Строителния 
техникум се хващах и аз да изкарам по някой 
лев. И понеже бях спортна натура, жилав и из-
дръжлив, реших да се квалифицирам в една от 
редките строителни професии. Станах па-
вьор. Изкарвахме добри пари с момчетата от 
нашия край, понеже се оказа, че имаме много 
рядка професия. И знаете ли защо? Защото 
излезе, че това е  единственият занаят, кой-
то се работи на… колене.

С тази констатация винаги се шегувах, 
когато станеше дума на по чаша бира. „На ко-
лене пред труда”, подхвърлях, а аверите се ус-
михваха гордо. И поръчваха по още една бира.

Занаят като занаят, но и той със своите 
тънкости и тайни. Знаете ли например защо 
паветата се редят дъговидно? Не? И аз не 
знаех, а и никой от майсторите не можеше 
да обясни. Така било от памтивека, разби-
рай - от строежа на старото Цариградско 
шосе, където този занаят бил признат за 
майсторски.

Та посъбрах пари през летата, тате и 
той помогна и момчето, павьорче от Източ-
ните Родопи, стана студент по строител-
но инженерство. Едва чак тук, във ВУЗ-а, 
разбрах павьорските премъдрости. В час 
по строителна механика професорът обяс-
ни силите, които действат при сводовите 
(дъговидните) конструкции и при гредите. 

Даде пример с шосетата, където винаги 
се използва дъговидното подреждане, защо-
то така всяко паве контактува с други осем 
и подобрява заклинването, а не с четири, ако 
редът е прав. Май само аз разбрах какво точ-
но искаше да каже преподавателят.

    От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Мартин Славчев

„Въпросът за собстве-
ността на храма намери 
логичното си решение 
благодарение на последо-
вателните усилия както 
от страна на служебното 
правителство, така и на 
църквата.” С тези думи 
премиерът Георги Близ-
нашки откри церемонията 
в Министерския съвет, на 
която на Негово Светей-
шество патриарх Неофит 
бе връчен нотариалният 
акт за собственост на 
храм-паметника „Свети 
Александър Невски”. 

В Гранитната зала 
присъстваха президен-
тът Росен Плевнелиев, 
членовете на служебното 
правителство и предста-
вители на Светия синод. 

„Щастлив и горд съм, 

че това историческо и 
доб ро дело се случва в 
мандата на назначения 
от мен кабинет”, заяви 
държавният глава.

Близнашки напомни, че 
проблемът със собстве-
ността на църквата про-
дължава близо 100 години. 

В рамките на церемо-

нията беше подписан и 
договор за учредяване на 
вещно право на ползване 
от държавата в лицето 
на Министерството на 
културата върху Крипта-
та в катедралния храм, 
където се намира Музе-
ят за ранно християнско 
изкуство. 

Снимка авторът

Камарата на строителите в България ви кани на
РАБОТЕН СЕМИНАР 

на тема

Популяризиране на изготвените от EFBWW-FIEC „Ръководство за разработва-

не на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд”, 

„Информационни модули за по-безопасно боравене с азбест“

Работният семинар ще се проведе на 21 октомври 2014 г. (вторник) от 9:00 ч. 
в София, „Новотел София”, бул. „Цариградско шосе” №115Н.

Моля да потвърдите вашето участие в срок до 17 октомври (петък), 16:00 ч., 
на имейл: mboseva@ksb.bg

Емил Христов

„Имахме ползотворна дискусия, в 
резултат на която се приеха предложе-
нията ни за изменение в Наредба 4, об-
съдихме и други нормативни промени. 
Засегнахме и темата за ЗУТ и неговите 
несъвършенства, които затрудняват ин-
вестиционния процес“, заяви вицепреми-
ерът Екатерина Захариева на брифинг в 
МРР след заседанието на Обществения 
съвет към ведомството. На събитието 

присъстваха и зам.-министър Георги Са-
вов, началникът на ДНСК Милка Гечева, 
както и представители на браншовите 
организации. 

Повече по темата в следващия брой на 
в. „Строител“.
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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 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ХРИСТОВ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строи-
телите ветерани и от името на твоите колеги и приятели най-сър-
дечно те поздравяваме с твоя 80-годишен юбилей.

В продължение на 55 години отдаваш своите знания и опит на 
ръководител в изграждането на транспортните обекти в България.

Започвайки като технически ръководител, ти премина през всич-
ките стъпки на строител, за да достигнеш до генерален директор на 
„Пътни строежи”. 

В продължение на 12 години ти свърза своето име с най-трудните 
етапи на магистралите „Хемус” и „Тракия”, София – Правец, София – Па-
зарджик, с моста с най-дългата дъга на жп линията София – Мездра и 
стотици други транспортни обекти.

Гордеем се с теб и ти пожелаваме много здраве и нестихващо 
желание да продължиш своята благородна строителна дейност. 

7.10.2014 г.   УС, колеги и приятели

Н К С В

12 октомври      
Инж. Николай Николов, председател на ОП 
на КСБ – Бургас  

15 октомври     
Инж. Евтим Янев, член на Управителния съвет на КСБ

16 октомври     
Инж. Георги Стоев, член на Контролния съвет на КСБ

Eмил Христов

Министерството на 
регионалното развитие 
публикува публична пока-
на за избор на изпълнител 
на обществена поръчка за 
проект „Подкрепа на ре-
формата в отрасъл ВиК – 
разработка на публикации 
за хода на проекта и по-
стигнатите резултати“. 
Документацията може да 
се види в сайта на МРР 
в секция „Профил на купу-
вача“.

Целта на проекта е да 
подпомогне укрепването 
на капацитета на струк-
турите, ангажирани в 

процеса на реформиране 
на отрасъл „Водоснаб-
дяване и канализация“, 
и да осигури устойчиво 
управление на ВиК инфра-
структурата в страна-
та.

Припомняме, че нас-
коро пред в. „Строител“ 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие Ра-
дослав Русев коментира, 
че България разполага с 
работеща ВиК страте-
гия и единственото, кое-
то е необходимо, е да има 
приемственост в тази 
посока, както и активна 
работа с общините и об-
ластните управители. 

Мирослав Еленков

Ръководствата на ЧЕЗ и БЕХ работят активно и 
водят конструктивни дискусии за бъдещето на ТЕЦ 
„Варна“. Това става ясно от прессъобщение на енер-
гийния доставчик. През август беше финализирано 
споразумението между двете компании за сформира-
не на работна група, която до 31 октомври 2014 г. да 
търси технико-икономическо решение за удължаване 
живота на централата. Според съобщението един 
от обсъжданите варианти е сформиране на проект-
но дружество, което да финансира екологизацията на 
трите по-нови блока на ТЕЦ „Варна“ (IV, V и VI) и да взе-
ме централата под наем. „Работната група е готова 
да обсъжда всички варианти, включително и такъв, 
разработен от експерти на синдикатите, стига той 
да бъде предоставен”, се казва в известието.

„От придобиването на ТЕЦ „Варна“ през 2006 г. ЧЕЗ 
активно и отговорно търси решение за бъдещето на 
централата. Още при закупуването й дружеството 
вложи близо 200 млн. лв. в увеличение на капитала с 
16%, с което общата първоначална инвестиция дос-
тигна 600 млн. лв.”, поясняват от компанията.

Със заповед на вице-
премиера и министър на 
регионалното развитие и 
на инвестиционното про-
ектиране Екатерина Заха-
риева на поста ръководи-
тел на Управляващия орган 
на Оперативна програма 

„Регионално развитие 
2007 – 2013” е назначена 
Радостина Михайлова, 
която до този момент бе 
изпълняващ длъжността 
ръководител на ГД „Про-
грамиране на регионално-
то развитие“ в МРР.

Свилена Гражданска

50 млн. евро ще струва строителството на нов за-
твор край София. Това заяви пред в. „Строител“ Марин 
Вачевски – зам.-министър на правосъдието. Обектът 
ще бъде изграден чрез публично-частно партньорство. 
„Разглеждахме няколко варианта за терен, къде може 
да бъде построен затворът. Единият бе край с. Волу-
як, а другият – край гара Яна. Засега по-голямо преи-
мущество има вторият вариант. Необходими са от 80 
до 100 дка за обекта“, обясни Вачевски и подчерта, че 
през следващата седмица ще започнат разговори с три 
английски, две немски и една израелска компания – спе-
циалисти в областта на изграждането на затвори. „На-
дяваме се скоро да започнем реалното строителство на 
обекта“, допълни той. 

Повече по темата за строителството и ремонтите 
на затворите и затворническите общежития в следва-
щия брой на в. „Строител“.

Средствата са за рехабилитацията на 309 км пътища
Десислава 
Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-
структура” (АПИ) внесе 
в Управляващия орган на 
Оперативна програма 
„Регионално развитие 
2007 – 2013” необходимата 
документация за безвъз-
мездна финансова помощ 
по 17 проектни предложе-
ния. С тях пътната адми-

нистрация кандидатства 
за предоставянето на 
214 759 445 лв., с които 
ще бъдат рехабилитирани 
около 309 км второкласни 
и третокласни пътища.

Проектите са за учас-
тъци от републиканската 
мрежа в областите Кюс-
тендил, Монтана, Видин, 
Кърджали, Силистра, Пер-
ник, Ловеч, Велико Търново, 
Варна, Добрич, Търговище 

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО ИНЖ. МИХАИЛ ХРИСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ 
     „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО” КЪМ НКСВ – СОФИЯ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С

и Ямбол.
В края на юни т.г. АПИ 

обяви обществени поръчки 
за избор на изпълнител на 
строително-монтажни-
те работи и за надзор на 
всички 17 проекта. В доку-
ментацията е посочено, 
че обектите ще бъдат 
изпълнени със средства 
от Европейския фонд за 
регионално развитие и ре-
публиканския бюджет, при 

условие че има освободен 
финансов ресурс. С вна-
сянето на документите 
в Управляващия орган на 
програмата АПИ старти-
ра процедурата за канди-
датстване по схемата за 
директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ „Подкрепа за реха-
билитация и реконструк-
ция на второкласни и тре-
токласни пътища”.

Мирослав Еленков

Компанията „Южен 
поток България“, която 
изгражда газопровода на 
българска територия, 
вече е с нов изпълните-
лен директор. На мястото 
на досегашния Владимир 
Инков застава бившият 
директор на държавния 
доставчик „Булгаргаз“ Ди-
митър Гогов. Промяната 

е станала на 3 октомври 
на общо събрание на ак-
ционерите, съобщиха от 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
(МИЕ). Промяната в ръко-
водството е с цел защита 
на българските интереси 
и гарантиране на макси-
мални ползи при бъдеща 
реализация на проекта, се 
посочва в съобщението на 
МИЕ.
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Невена Картулева

Предсрочните пар-
ламентарни избори за 
43-то народно събрание 
се проведоха на 5 ок-
томври. Най-много от 
гласовете на избирате-
лите събра политическа 
партия ГЕРБ (32,67%), 
следвана от коалиция 
„БСП – лява България” 
(15,40%), ДПС (14,84%), 
коалиция „Реформатор-
ски блок”  (8 ,89%),  ко-
алиция „Патриотичен 
фронт” (7,28%), коалиция 
„България без цендура“ 
(5,69%), „Атака“ (4,52%) 
и коалиция АБВ (4,15%), 
сочат резултатите от 
100% обработени про-
токоли на секционните 
комисии, качени в сайта 
на ЦИК. 

Общо 8 партии и коа-
лиции прескочиха 4-про-
центната бариера за 
влизане в парламента. 
По предварителни дан-
ни, преди Централната 
избирателна комисия да 
съобщи окончателните 
резултати, 240-те мес-
та в Народното събра-
ние ще бъдат разпреде-
лени между формациите, 

както следва: ГЕРБ – 84 
мандата, „БСП – лява 
България” – 39 мандата, 
ДПС – 38 мандата, „Ре-
форматорски блок” – 23 
мандата, „Патриотичен 
фронт” – 19 мандата, 
коалиция „България без 
цензура“ – 15 мандата, 
„Атака“ – 11 мандата, 
коалиция АБВ – 11 ман-
дата. 

След дългата избор-
на нощ, която екипът на 
вестник „Строител“ от-
разяваше на сайта на из-
данието, по-голяма част 
от представителите на 
политическите сили из-
разиха сходни позиции, 

а именно че държавата 
се намира в сложна ико-
номическа ситуация, за 
преодоляването на която 
е необходимо сформира-
нето на правителство, 
при поредни избори про-
блемите биха се задъл-
бочили.

Д ни след  вота от 
ГЕРБ заявиха, че започ-
ват консултации за съ-
ставяне на правител-
ство с осемте формации, 
влизащи в парламента. 
Изпълнителната комисия 
на партията излъчи Цец-
ка Цачева, Румяна Бъчва-
рова и Менда Стоянова, 
които да преговарят от 

името на ГЕРБ. Консул-
тациите ще започнат 
на 13 октомври (поне-
делник) в Народното съ-
брание и ще продължат 
до края на седмицата. 

Осем формации влизат в следващия парламент След това ще започне 
втори кръг от преговори 
с участието на лидера 
на партията – Бойко Бо-
рисов, който излезе със 
заявка, че е готов отно-
во да поеме премиерския 
пост.

Засега индикации, че 
са склонни да управляват 
с ГЕРБ, дадоха от коали-
ция „България без цензу-
ра“, коалициите АБВ и 
„Патриотичен фронт”. 
О т  „ Ре ф ор м ат ор с к и 
блок” също не отхвърлиха 
такава възможност, ма-

кар че коментарите на 
лидерите от различните 
партии в него са разно-
посочни.

Независимо от това, 
дали и кога формациите 

ще стигнат до консен-
сус, има законов срок, в 
който трябва народните 
избраници да се закъл-
нат в парламента. Спо-
ред чл. 75 от Конститу-
цията държавният глава 
свиква новите депутати 
най-късно до месец след 
провеждането на вота. В 
случая крайната дата е 5 
ноември. Очакванията са 
избраниците да положат 
клетва, след като стане 
ясно може ли партиите 
да съставят правител-
ство. Кои ще са новите 
депутати, окончателно 
ще се разбере в неделя 
(12 октомври), когато 
ЦИК отчете и резулта-
тите от преференциал-
ния вот и съобщи имена-
та им. „Гарантирам, че 
сроковете ще бъдат спа-
зени. Още повече, че през 
2013 г. играхме същото 
упражнение“, увери пре-
зидентът Росен Плевне-
лиев през седмицата.

По отразяването на 
предсрочните парламен-
тарни избори работиха 
Ренета Николова, Невена 
Картулева, Емил Христов, 
Десислава Бакърджиева, 
Денис Бучел, Мирослав Елен-
ков, Мартин Славчев, Калоян 
Станчев, Мартин Жлябин-
ков, инж. Галя Герасимова.

Снимки Денис Бучел

Мирослав Еленков

Българският бизнес, 
представляван от Конфе-
дерацията на работода-
телите индустриалци в 
България (КРИБ), настоя-
ва за незабавно сформира-
не на ново правителство, 
което да гарантира ста-
билността на държавата 
и икономиката предвид 
тежката ситуация, в коя-
то се намира страната. 
Това съобщиха от КРИБ 
в писмо до медиите след 
проведена среща между 
ръководството на органи-
зацията и това на ГЕРБ.

В него частният сек-
тор изразява особена за-

гриженост за конюнкту-
рата в строителството, 
където работодателите 
очакват плащания от дър-
жавата в размер на над 
1 млрд. лв. „На практика 
това е авансово финанси-
ране от страна на бизнеса 
на извършени строител-
но-монтажни дейности. В 
тази връзка особено при-
теснение представлява 
спирането на европейски-
те фондове и отсъствие-
то на застъпване и взаи-
мовръзка между старото и 
новото еврофинансиране”, 
посочват работодате-
лите. 

Според тях размразя-
ването на плащанията от 

Брюксел може да стане 
само при стабилно, на-
деждно и имащо доверие-
то на ЕС правителство. 

Работодателите на-
стояват и за актуали-
зация на бюджета, тъй 
като възстановяването 
на плащанията от ЕС не 
може изцяло да гарантира 
стабилността на финан-
совата система. Те пред-
лагат и приемането на 
отменения от предишно-
то правителство Закон за 
публично-частното парт-
ньорство.

Според КРИБ това 
трябва да бъдат основни-
те приоритети на новото 
правителство.

Най-много депутати 
в 43-ото народно събра-
ние ще има от 23 МИР 
– София, сочи разпреде-
лянето на мандатите на 
партиите и коалициите 
по многомандатни избор-
ни райони според данни-
те на ЦИК.

ГЕРБ води остана-
лите претенденти в 19 
района – Благоевград, 
Бургас,  Варна, Велико 
Търново, Враца, Габрово, 
Добрич, Ловеч, Пазар-
джик, Плевен, Пловдив-
град, Пловдивски, Русе, 
Сливен, 23 МИР – Со-
фия, 24 МИР – София, 25 
МИР – София, Софийски, 
Стара Загора. БСП имат 

преднина пред остана-
лите в Ямбол, а ДПС – 
в Кърджали, Силистра, 
Търговище, Шумен.

2 3  М И Р  –  С о ф и я , 
вкарва най-много депу-
тати в новото Народно 
събрание – 16. Шест от 
тях са от ГЕРБ, четири-
ма от „Реформаторски 
блок“, трима от „БСП – 
лява България”. По един 
депутат имат „Патрио-
тичен фронт”, „Атака“ и 
коалиция АБВ. 12 народни 
избраници отиват на но-
вите си работни места 
от 24 МИР – София. От 
тях петима са от ГЕРБ, 
трима от „Реформатор-
ски блок“, двама от БСП 

и по един от „Патриоти-
чен фронт” и „Атака“.

Най-малко депутати 
– по четирима на брой 
от различни политиче-
ски формации, ще има от 
Видински избирателен 
район, Габровски, Кюс-
тендилски,  Пернишки, 
Разград, Силистра, Смо-
лян, Търговище и Ямбол.

ЦИК обяви окончател-
ното разпределение на 
мандатите между 8-те 
партии и коалиции, кои-
то влизат в парламента, 
на брифинг в четвъртък. 
Прецедент при тези из-
бори се оказва рекордни-
ят брой недействителни 
бюлетини – над 200 хил.
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Десислава 
Бакърджиева

Спрените плащания 
по Оперативна програма 
„Околна среда” (ОПОС) и 
по ос 3 на ОП „Регионално 
развитие” (ОПРР) може 
да бъдат възстановени 
до края на октомври или 
най-късно в началото на 
ноември. Кога точно, ще 
стане ясно през след-
ващата седмица, след 
като представители на 
Европейската комисия 
направят финален одит 
на място в България. Това 
съобщи пред журналисти 
вицепремиерът по евро-
фондовете Илияна Цанова.

„На 7 октомври Бълга-
рия изпрати финалните 
одитни доклади на Изпъл-
нителната агенция „Одит 
на средствата от ЕС” към 
ЕК. Новините са добри, 
защото системите за 
управление и контрол на 
оперативните програми 
показаха, че работят. Оч-
акваме финалния преглед и 
одит от Европейската ко-
мисия. При добри резулта-
ти плащанията към Бълга-
рия по ОПОС и по ос 3 на 
ОПРР ще бъдат възстано-
вени. Разбира се, необхо-
димо е технологично вре-

ме, за да се възобновят 
средствата от Брюксел”, 
заяви Цанова. Тя поясни, че 
по ос 1 на ОП „Регионално 
развитие” има още рабо-
та, и посочи, че плаща-
ния можем да очакваме в 
началото на следващата 
година. „Най-важното е, 
че одитите показват, че 
системите за управление 
и контрол работят. Това 
означава, че проверките, 
които се извършват от 
управляващите органи, 
могат да хващат неред-
ностите навреме и позво-
ляват да не харчим евро-
пейски ресурс за проекти, 
които не са изпълнени по 
правилата. Трябва макси-
мално да се поучим от на-
стоящата ситуация и да 
намалим грешките, защо-
то нито едно евро не ни е 
гарантирано. Необходима 
е и по-добра координация 
при отделните програми, 
министерствата и ин-
ституциите трябва да 
работят заедно. Трябва да 
извършим и необходимите 
реформи, за да постигнем 
максимален ефект”, под-
черта вицепремиерът.

„Справка, която напра-
вих заедно с Агенцията 
за обществени поръч-
ки (АОП), показва, че за 

последните 3 години в 
областта на строител-
ството са вложени около 
5,7 млрд. лв. Това е само 
за обществени поръчки 
за общини. Близо 76% от 
тези инвестиции, или 4,3 
млрд. лв., са осигурени 
по европейски програми. 
България е силно зависима 
от еврофинансирането и 
трябва да подобри про-
цеса на усвояването им”, 
каза Цанова. По думите й 
вече активно се работи в 
тази насока. Сформирани 

са три работни групи след 
проведена кръгла маса на 
2 септември с предста-
вители на общини, строи-
тели, управляващи органи 
и браншови организации. 
Една от работните гру-
пи се води от АОП, която 
работи за намаляване на 
грешките, свързани със 
стандартизация на доку-
ментите за обявление на 
обществените поръчки, 
включване на задължи-
телни клаузи по догово-
рите за изпълнение, уни-

фициране на контролните 
листове между различни-
те управляващи органи. 
Друга важна стъпка на 
служебното правител-
ство в тази насока е ме-
ханизмът за справедливо 
налагане на финансови ко-
рекции. Той е в процес на 
обществено обсъждане и 
е възможно да бъде приет 
с постановление на МС до 
20 октомври. 

Цанова поясни и за 
какво ще служи новият 
заем от 500 млн. евро, 
отпуснат от Европейска-
та инвестиционна банка 

(ЕИБ). „Служебното пра-
вителство не е подготвя-
ло този заем, по него се 
работи от доста време. 
Той е структурен и е не-
обходим, за да покрие на-
ционалното финансиране, 
което България дължи по 
европейските програми. 
За периода 2007 – 2013 г. 
е използван заем на стой-
ност от 700 млн. евро. 
Такова финансиране тряб-
ва да бъде осигурено и за 
новия програмен период. 
Преди около 3 седмици 
заемът беше одобрен от 
борда на ЕИБ и остава 
да бъде приет от следва-
щия парламент”, обясни 
Цанова. Тя беше катего-
рична, че тези пари не 
са за 50-процентното 
дофинансиране на транс-
портни проекти. „Ще се 
търси финансиране до 
50% за транспорта, може 
и да е по-малко, ако прио-
ритетите останат като 
предложените от слу-
жебното правителство”, 
обясни вицепремиерът. Тя 
предположи, че тези пари 
вероятно ще дойдат като 
дългосрочен финансов ре-
сурс от международни 
институции при много по-
добри условия от търгов-
ските банки. 

Представители на ЕК пристигат в България за финален одит

Вицепремиерът Илияна Цанова информира медиите  

за случващото се със спрените плащания по ОПОС и ОПРР

Мирослав Еленков

Подобряването  на 
енергийната ефектив-
ност на сградите – дър-
жавна и общинска соб-
ственост,  е  част от 
мерките,  с  които ще 
бъдат финансирани про-
е кти  по  програ мата 
„Енергийна ефективност 
и възобновяема енергия“. 
Средствата по нея са 
малко над 15,6 млн. евро, 
от които 13 млн. евро са 
безвъзмездна помощ от 

финансовия механизъм 
на Европейското иконо-
мическо пространство 
(ЕИП). Останалите пари 
са държавно съфинан-
сиране. Това каза зам.-
министърът на иконо-
миката и енергетиката 
Антон Павлов по време 
на пресконференция, на 
която бяха обявени пока-
ни за подаване на проек-
ти по програмата. Тя е в 
изпълнение на подписан 
меморандум между ЕИП и 
правителството на Бъл-

гария. Предвидено е об-
щински и държавни сгра-
ди да бъдат отоплявани 
с помощта на възобновя-
еми енергийни източници 
(ВЕИ). По мярката за тях, 
която ще бъде една от 
първите схеми, отворени 
за набиране на проекти, 
ще бъдат отделени общо 
7,6 млн. евро. По програ-
мата ще бъде финанси-
рано изграждането на 
инсталации за използва-
не на биомаса, слънчева, 
аеротермална,  хидро-

термална и геотермална 
енергия за производство 
на енергия за отопление 
или охлаждане. Освен за 
използването на ВЕИ по 
механизма ще бъдат фи-
нансирани и дейности за 
повишаване на енергийна-
та ефективност на дър-
жавни и общински сгради. 
Работите по този компо-
нент включват смяна на 
котли и реконструкция на 
абонатни станции.

„Предимство ще имат 
проекти за сгради със со-

циални функции – болници, 
детски градини, училища 
и старчески домове“, по-
сочи при представянето 
на новия механизъм ръко-
водителят на програма-
та Николай Налбантов. 
Изискване за сградите, 
които искат да участ-
ват по този механизъм, 
е предложените мерки 
за повишаване на енер-
гийната ефективност и 
използването на ВЕИ за 
отопление да са изготве-
ни на базата на енергий-
но обследване. Трябва да 
бъдат спазени и основ-
ните мерки за енергийна 
ефективност – поне да е 

сменена дограмата и да 
е направена топлоизола-
ция.

Втората схема, коя-
то ще тръгне веднага, 
е насочена към подкрепа 
на производството на 
биомаса – производство 
на  пелети,  д ървесен 
чипс, екобрикети, биогаз 
от ферми. По тази мярка 
средствата ще бъдат 
1,76 млн. евро, а бене-
фициенти ще са малки и 
средни предприятия.

Дейностите по про-
ектите, които ще бъдат 
финансирани по програ-
мата, трябва да приклю-
чат до април 2016 г. 

Снимка авторът
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Мирослав Еленков

Г-н Томпсън, отскоро сте в 

България. Какви са впечатле-

нията ви от страната и ико-

номическата ситуация?

Много се радвам, че съм тук. 
За мен е чест България да бъде 
следващият ми ангажимент. 
От това, което съм видял, съм 
останал с впечатлението, че 
има прекрасни неща в страна-
та ви. Мисля, че пристигнах в 
най-подходящия момент. Само 
бях чувал, но сега с очите си 
видях впечатляващите ви пла-
нини, природата, опитах неве-
роятната ви храна. Освен това 
бях посрещнат добре от коле-
гите в представителството 
на банката. Всъщност то се 
слави с гостоприемния си екип. 
Българският състав е известен 
в цял свят. Имах възможността 
да се срещна с партньорите ни 
от страната и представите-
лите на държавата и бизнеса. 
Въпреки че това правителство 
е служебно, аз съм впечатлен 
от решителността и страст-
та, с която искат да направят 
нещо добро за България. Еже-

дневно във вестниците четем 
за предизвикателствата, пред 
които е изправено – проблеми в 
енергетиката, финансирането 
на здравеопазването, провеж-
дането на извънредните парла-
ментарни избори. Но ако нямаше 
предизвикателства, и ние няма-
ше да сме тук, защото нямаше 
да има работа за нас. Ролята 
на Световната банка, както и 
моята, е да сме сигурни, че ще 
окажем подкрепа на български-
те граждани, за да може стан-
дартът на живот в държавата 
да догони този на останалите 
страни в Европейския съюз.

Какви ще са приоритетите 

ви като постоянен представи-

тел на Световната банка за 

страната ни?

Преди всичко трябва да бла-
годаря на моя предшественик 
Маркус Репник. Нашите манда-
ти се застъпиха в рамките на 
две седмици и той ме запозна 
с българските ни партньори, с 
които работим. В момента ние 
се намираме в своеобразен пре-

ход, защото вътре в рамките 
на банката се преосмисля цен-
търът на вниманието, страте-
гическият фокус на дейността 
на институцията. В приоритет 
се превръща премахването на 
крайната бедност и подкрепа-
та за споделения просперитет. 
Тоест не искаме модел, при кой-
то шепа хора печелят, а всички 
останали губят и са просто на-
блюдатели на процесите. Бихме 
желали да бъде постигнато раз-
витие и растеж, които включ-
ват цялото общество, така че 
всички да печелят. 

Хората трябва да имат дос-
тъп до образование, здравеопаз-
ване, добри пътища и развита 
инфраструктура. По отношение 
на стратегията на нашата ин-
ституция бих искал да уточня, 
че всъщност работя в сферата 
на развитието в продължение 
на 22 години. Изпълнявал съм 
различни функции, но според 
мен най-важният е именно този 
аспект от дейността на Све-
товната банка. Това е инсти-
туция, наподобяваща коопера-

тив, в който всички членове се 
възползват от участието си 
в него. Затова виждам своята 
роля на представител на банка-
та в България като възможност 
страната ви да бъде подпомог-
ната, за да получи максимално-
то от своето членство в орга-
низацията. Световната банка е 
отлично сдружение и мисля, че 
има много какво да предложи, а 
България трябва да е готова да 
го приеме.

Какво според вас трябва да 

се промени, за да може бълга-

ринът да достигне до средни-

те доходи в Европейския съюз?

Това е добър въпрос. Пре-
глеждайки данните, докато се 
подготвях за това интервю, 
видях, че през 2000 г. БВП на 

глава от населението е 25% 
от средния за ЕС. В момента 
той е около 45%. Това означава 
огромен скок напред за сравни-
телно кратък период, въпреки 
че през последните години има 
известна стагнация и нещата 
не се движат в правилната на-
сока. Когато става въпрос за 
развитие, винаги се започва 
от най-лесното. Колкото пове-
че процесът напредва, толкова 
по-големи стават предизвика-
телствата и ситуацията се 
усложнява. Точно това се случ-
ва тук, в България. В момента 
тя е изправена пред предизви-
кателства в сферата на енер-
гетиката, на здравеопазване-
то и финансирането, но не е 
единствената страна, която 
е в такова положение. Тези дни 

се натъкнах на информация в 
пресата от моя роден град Бел-
фаст, Северна Ирландия. Според 
нея проблемът със спешната 
помощ там е напълно идентичен 
с българския. Затруднението с 
финансирането на здравеопаз-
ването, очакванията на хората 
и дефицитът са основни въпро-
си, пред които България е изпра-
вена. Имаме експертния опит и 
възможностите да подкрепим 
страната в това отношение. 
Но за да достигне тя нивата на 
ЕС, е необходимо не само добро 
развитие на държавата и на об-
ществения сектор, но и силен 
бизнес. 

Вие отразявате въпросите, 
касаещи строителния бранш, и 
– знаете ли – от моя прозорец 
има прекрасна гледка – неписано 

Антъни Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България,          

Неписано правило гласи, че за да се прецени развитието на една страна, човек трябва       

Снимка Денис Бучел

Антъни Томпсън е постоянен представител на Светов-

ната банка за България, Чешката република и Словакия. 

Има двойно гражданство – ирландско и британско. Присти-

га в България през август 2014 г., след като четири години 

е мениджър „Стратегии и операции” в сектор „Човешко 

развитие” в Централата на банка във Вашингтон. 

Постъпва в групата на Световната банка през 1992 г. 

Работил е основно във финансовия сектор, развитието на 

бизнеса и данъчната администрация. Преди присъединява-

нето си към Световната банка е бил управител на болница 

в община Маньони в Танзания. Там е ръководел както меди-

цинския персонал, така и голяма програма по здравеопаз-

ване, насочена към ваксинацията на децата под 5-годишна 

възраст. 

Завършил е с отличие университета на Ълстър (бака-

лавър по хуманитарни науки), притежава и магистърска 

степен по бизнес администрация. Специализирал е финанси 

в университета на Чикаго. 

Женен, с три деца.

Язовир „Студена“
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       в първото си интервю за българска медия: 

правило гласи, че за да се преце-
ни развитието на една страна, 
човек трябва да брои крановете, 
които вижда на хоризонта. Като 
че ли в момента няма толкова 
много кранове, колкото би ни се 
искало, и това може би означа-
ва, че средата би трябвало да 
способства инвестициите, до-
верието и да дава възможност 
да се влага в строителство. 
Като оптимист и новодошъл аз 
смятам, че България разполага 
с огромен потенциал и възмож-
ности да се развива в рамките 
на Европейския съюз.

За какви проекти осигуря-

вате финансиране у нас?

В България банката при-
съства в продължение 22 години 
и за този период сме финансира-
ли 45 различни операции. Сега са 
активни два проекта. Единият е 
за развитието на общинската 
инфраструктура – става въпрос 
за водоснабдяване и канализа-
ция. Вторият е за социалното 
включване. Финансирането по 
двата проекта е на стойност 
165 млн. долара. 

Каква е оценката ви за из-

пълнението им?

То все още продължава. Еди-
ният проект беше преструк-
туриран с цел малка промяна 
на ориентацията и фокуса, към 
който е насочено изпълнение-
то. Срокът за завършването 
му беше удължен с две години, 
така че по този проект все 
още предстои да се работи. 
Правим проверки на проектите 
съвместно с колегите от Ми-
нистерството на финансите. 
Целта е активно да се проследи 
как се разходват средствата, 
по какъв начин се изпълняват 
дейностите и ако възникнат 
проблеми, веднага да се реа-
гира, така че проектът да се 
върне отново в релси. Що се 
отнася до оценяването, когато 
приключи заданието, се прави 
вътрешна оценка на изпълне-
нието. За тези 45 проекта, кои-
то споменах, са направени не-
зависими  оценки. Сред тях има 
както успешни, така и други, 
които са умерено незадоволи-
телни. Нашата цел е поне 80% 
от проектите ни в страната 
ви да бъдат успешни. Поста-
вили сме си много амбициозни 
задачи и приоритет е не само 
да търсим възвръщаемост, но 
и резултатите да бъдат удо-
влетворителни.

В кои сфери най-често тър-

сят подкрепа от вас?

Най-често става въпрос за 
икономическо управление, финан-
сиране и развитие на частния 
сектор, социално развитие и 
инфраструктура.

Как върви изпълнението на 

програмата на групата на Све-

товната банка за България до 

момента?

Както вече казах, в години-
те, в които банката присъства 
в страната, са реализирани 45 
проекта, преминали сме през 

Общинска  инфраструктура

Като член на ЕС приоритетите на 
българското правителство включват ре-
хабилитация и изграждане на водоснаб-
дителни и канализационни мрежи, за да 
се подобри предоставянето на услуги и 
намаляване на рисковете за здравето. Ос-
новна грижа за властите е и да се изгра-
дят системи за пречистване на отпадни 
води в съответствие с директивите на 
ЕС. Три от осемте приоритетни язовира 
– „Луда Яна“ и „Пловдивци“, са включени 
за изграждане по проекта на Световната 
банка за развитие на общинската инфра-
структура.

Предвижда се яз. „Студена“ да бъде 
рехабилитиран. Дългосрочната цел е да 
се осигури непрекъснато водоснабдяване 
на общините, които се намират в района. 
Специфичните приоритети са подобря-
ване на надеждността и качеството на 
доставяне на вода за населението в насе-
лените места, както и да се съдейства 
на общините за тяхното инвестиционно 
планиране на капацитета. Тези цели са 
в съответствие с Националната стра-
тегия на България за околна среда (2005 
– 2014 г.), която предвижда да осигури до-
бро качество и достатъчно количество 
вода за различни направления. 

Има три ключови компонента, от кои-
то се състои проектът – консултантски 
услуги за изпълнението му, изготвяне на 
регионални планове за водоснабдяване и 
канализация (ВиК системи) и завършване 
и рехабилитация на воднопречиствателни 
станции. С изпълнението им значително 
ще се помогне на България да изпълни по-
етите ангажименти за опазване на окол-
ната среда. 

Строителството по язовирите трябва 
да започне през 2014 г. с рехабилитацията 
на яз. „Студена“ в Перник. Процедурата за 

избор на изпълнител ще бъде обявена през 
ноември с предварителна квалификация на 
участниците чрез подаване на заявления 
за съставяне на къса листа. Търгът за 
строителството на яз. „Пловдивци“ е във 
финален етап – има постъпили оферти и се 
изготвя оценителен доклад. На етап пред-
варителна квалификация на участниците 
е процедурата за избор на изпълнител за 
яз. „Луда Яна“. Постъпили са заявления, 
от които ще се състави къса листа от 
участници. Финансирането на проекта 
е на стойност 148 млн. долара. Той беше 
преструктуриран с цел удължаване срока 
на изпълнение до 2017 г. След като бъдат 
завършени язовирите, ще се осигури непре-
къснатост на водоснабдяването и достав-
ка на качествена питейна вода за повече 
от 200 хил. жители.

Социално включване

България влезе в ЕС с 37% доход на 
глава от населението от средния за 
общността. С цел да се ограничи прех-
върлянето на бедност между поколенията 
и да се ускори уеднаквяването на стан-
дарта на живот, както и да се предоста-
вят равни възможности на всички деца, 
правителството на България заедно със 
Световната банка стартира проект за 
социално включване. Той е насочен към ин-
тегрирането от ранна възраст на деца 
от бедни семейства, включително и от 
ромски произход. Обхваща 69 общини, 
включително всички областни градове в 
страната. Поради лошото социално поло-
жение тези деца тръгват на училище без 
нужната подготовка. По този начин те не 
са поставени на равни начала с техните 
връстници и отпадат рано от училище. 
Проектът ще подобри тяхното благосъ-
стояние, като се използват механизми за 
ранно социално включване и последваща 

работа с техните родители, когато дос-
тигнат до ученическа възраст. Услугите, 
поддържани от него, ще продължат да се 
изпълняват и след приключване му, подкре-
пени с финансиране от Европейския со-
циален фонд. Очакваните резултати са 
готовност и благосъстояние за училище 
на децата под 7-годишна възраст от со-
циално слаби семейства, подобрени усло-
вия за тяхното отглеждане, изграждане 
на съоръжения за децата с увреждания. 
Според първоначални разчети проектът 
трябваше да бъде завършен през 2013 г. 
Но поради забавяне единствено рехабили-
тацията на съществуващи детски гради-
ни и строежът на предучилищни заведе-
ния бяха завършени до края 2013 г. За да 
се компенсират натрупаните закъснения 
и да се осигури достатъчно време за из-
пълнението на социалното включване, 
проектът е преструктуриран и удължен 
до септември 2015 г. 

Екипът на Световната банка работи 
в тясно сътрудничество с Министер-
ството на труда и социалната политика, 
което е отговорно за цялостното опре-
деляне на политиките и управлението на 
проекта. Основни партньори са Минис-
терството на финансите, Министер-
ството на образованието и науката, 
Министерството на здравеопазването, 
Държавната агенция за закрила на дете-
то, Агенцията за социално подпомагане, 
както и други институции и неправител-
ствени организации, които са заинте-
ресовани от политиките за грижата за 
деца и тяхното ранно социално включ-
ване. Ключов международен партньори е 
ЕС чрез своите служби, отговарящи за 
контрола на финансиране от Европейския 
социален фонд. Цялостното финансиране 
на проекта е на стойност 46 млн. долара, 
като от Световната банка са предоста-
вени 22 млн. долара.

ПРОЕКТИТЕ 

       да брои крановете, които вижда на хоризонта

различни етапи на нашето съ-
трудничество. В някои момен-
ти превес е имало кредитира-
нето, в други по-търсени са 
били аналитично-консултант-
ските ни услуги. Освен че рабо-
тим по два инвестиционни про-
екта, сега от Агенция „Пътна 
инфраструктура” проявяват 
голям интерес към нашите 
аналитични услуги в сферата 
на транспорта и пътищата. 
Предлагаме подкрепа и по от-
ношение на водоснабдяването 
и здравеопазването. Разгова-
ряхме с вицепремиера и минис-
тър на регионалното развитие 
и на инвестиционното проек-
тиране Екатерина Захариева 
за подкрепа на Енергийния 

борд, а също и в областта на 
хидромелиорациите. Така че в 
момента най-голям интерес 
има към нашата аналитична 
дейност.

Споменахте, че ви търсят 

за помощ за енергийния сек-

тор. В какво ще се изразява 

тя?

Ще оказваме подкрепа за 
Енергийния борд. Определяме 
обхвата на дейността съв-
местно с Министерството на 
регионалното развитие. Води-
хме разговори и първата зада-
ча е консултантска подкрепа 
за борда. В средносрочен план 
– и за самото МРР, ако се пре-
цени, че е необходимо. Касае 

се за редица технически 
въпроси, структурата на 
пазара, ценообразуването 
по отношение на цяла-
та верига и проблемите, 
свързани с управлението 
на отрасъла. След като до 
момента е натрупан огро-
мен дефицит, е необходи-
мо да се разработи пътна 

карта как да се върви напред. 
Все пак подходът трябва да 
бъде справедлив към всич-

ки участници, включително  
и потребителите. 

За финал с какво бихте се 

обърнал към нашите читате-

ли, строителите?

На читателите ви пожела-
вам по-добър инвестиционен 
климат, така че да има повече 
търсене на ново строителство. 
Тоест да виждам повече кранове 
от прозореца си и не само в Со-
фия, а и в цялата страна. 

Язовир „Луда Яна“

Язовир „Пловдивци“

Хидравличен модел на 

преливника на язовир „Луда Яна“ 
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Камарата на строителите в България 
има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Това е ежегодната галавечер по 
повод професионалния празник на 

строителния бранш, на която членовете 
на Камарата на строителите в 

България, представители на държавната 
администрация, деловите и политическите 

среди, партньори и приятели на сектора 
ще имат шанса да празнуват заедно и да 

създадат полезни контакти. 

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)

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

близо 250 представители на централната 
власт, водещи строителни фирми, както и 
от най-популярните електронни и печатни 
медии в България.

Защо да бъдете наш партньор
- 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.

26 октомври 2014 г., 19 ч., зала „Роял“ на  „София Хотел Балкан“

20%
отстъпка 

за рекламодатели 

на вестника

Официален медиен партньор

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)

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ СЛЕДНИТЕ ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

При интерес ще се радваме да се срещнем с Вас, за да обсъдим концепцията на събитието.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Цената на куверта за желаещи извън списъка на официалните гости 

и номинираните фирми – 200 лв. (без ДДС). Местата са ограничени.

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 

Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF  IBAN: BG27RZBB91551004809103

Ще бъдат връчени и 
ежегодните награди на 
Камарата на строителите 
за най-добра строителна 
практика през годината – 
„Топ 50“.
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Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Ренета Николова

Г-н Бойков, какво е ак-

туалното състояние на 

бранша и какви са очаква-

нията с оглед на сложна-

та политическа ситуация 

след проведените парла-

ментарни избори и набли-

жаващото фактическо 

приключване на програм-

ния период 2007 – 2013 г.?

Всички сме в очакване 
на пускането на плаща-
нията по европейските 
програми, защото спира-
нето им се отрази тежко 
както на бюджета, така 
и на строителния бранш. 
Загубата на време вече е 
критична, тъй като реал-
ното приключване на про-
грамата е до юли 2015 г., 
а за тези броени месеци 
имаме да усвояваме около 
2 млрд. лв. Проблемът не е 
само в усвояването, тези 
пари стоят като задълже-
ния на България по догово-

рите с ЕС за пречиства-
телни станции, за други 
големи инфраструктурни 
обекти. Неизпълнението 
на проектите не само ще 
затрудни изключително 
много строителния биз-
нес, но ще донесе и загуби 
на страната от наказа-
телни процедури. Вече има 
такива за пречистването 

на въздуха. Сега всичко 
зависи от съставянето 
на правителство и стар-
тирането на работата 
на парламента, тъй като 
решаването на въпроси-
те, касаещи строителния 
бранш, са свързани с тези 
две институции. Ситуа-
цията е много сериозна, 
защото задълженията 

към строителния бизнес 
пак стигнаха 1 млрд. лв., 
независимо че служебно-
то правителство отдели 
суми от бюджета. В край-
на сметка и те трябва да 
се възстановят отнякъде. 
Натрупаха се много про-
блеми, които могат да се 
решат от едно редовно 
правителство. Затова ние 
призоваваме колкото се 
може по-скоро това да се 
случи и да заработи пълно-
ценно правителство. Апе-
лираме към всички полити-
чески сили да са отговорни 
в този момент, тъй като 
едно забавяне или несъста-
вяне на кабинет ще доведе 
до колапс на строителния 
бизнес. Това е актуалното 
положение.

Освен разплащанията, 

кои са другите належащи 

въпроси, които трябва да 

бъдат решени?

Имаме да решаваме и 

важни въпроси, които са 
от прерогативите на пар-
ламента. Знаете за три-
те наши проектозакона, 
регламентиращи отно-
шенията в строителния 
бранш, имаме проблеми и 
със ЗОП, които са свър-
зани с взаимоотношени-
ята ни с възложителите, 
типовите тръжни проце-
дури, отговорността на 
участ ниците в процесите 
на обществените поръчки, 
тоест много въпроси сто-
ят. Те трябва да се решат 
от правителството и пар-
ламента. В тази ситуация 
поне по тях трябва да има 
национално отговорна по-
зиция и консолидация. Ние 
започнахме разговори с 
представители на новоиз-
браните политически сили, 
в рамките на КРИБ прове-
дохме среща с партията, 
спечелила най-много гласо-
ве – ГЕРБ. На нея заявихме, 
че за нас първата и най-

важна цел пред новото 
правителство е отпушва-
нето на еврофондовете. 
Това е жизненоважно за 
бранша. Вторият основен 
въпрос, който постави-
хме, е кредитирането на 
бизнеса, но  най-важният 
общ проблем за страната 
е политическата ситуа-
ция – без стабилно пра-
вителство, без предска-
зуемост България става 
неатрактивна за всички 
инвеститори. Виждаме, 
че четири месеца има де-
флация. Това, че се потис-
кат цените, означава, че 
няма работеща икономи-
ка. Оттам има проблеми с 
бюджета. Всичко това са 
задачи, пред които ще се 
изправи новият кабинет. 
Имаме нужда от силно пра-
вителство и отговорен 
парламент час по-скоро, 
за да решим проблемите 
на икономиката и оттам 
на строителството. 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
на 6 ноември 2014 г. от 9.00 часа в Голямата зала в сградата на Общината – 

гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2
при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на КСБ.
2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централ-

ния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС).
3. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за последната изтекла финансова година.
4. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ. 
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и 

КВППЦПРС. 
6. Приемане на бюджет на КСБ за следващата финансова година.  
7. Промяна размера на членския внос.
8. Приемане на Основни насоки в дейността на КСБ за 2015 г.
9. Разни.
Поканват се за участие: 
– делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете на коми-

сията за ВПП на ЦПРС, които са избрани в нейния състав като представители на редовни членове на КСБ; 
– делегатите по избор – избрани на Общите събрания на ОП на КСБ през 2013 г.;
– представители на асоциираните членове на КСБ (само с право на съвещателен глас).
Регистрацията на делегатите ще се извършва от 8.00 часа в деня на събранието. 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВАРНА

Официален медиен партньор

XIII конкурс  „Златен отвес“ - 2014 г.Откриване: 
24 октомври 2014 г., 16 часа
Grand Mall - Варна, ниво 2 

СТРОИТЕЛНА
ИЗЛОЖБА Варна

2 0 1 4
24–31.X.

На 16 октомври от 11:00 ч. ще се 
проведе пресконференция по повод при-
ключването на процедурата по чл. 20, 
ал. 2 от Закона за Камарата на стро-
ителите. Тя ще бъде в централата на 
Камарата на строителите в България. 

На нея ще присъстват инж. Светослав 
Глосов – председател на УС на КСБ, доц. 

д-р инж. Георги Линков – председател на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, и инж. 
Иван Бойков – изп. директор на КСБ. Те ще представят 
пред медиите актуалните данни за състоянието на сек-
тора и водещите тенденции. 

На 26 октомври от 19:00 ч. в зала „Роял“ на „София 
Хотел Балкан“ ще се проведе традиционният Годишен 
бал по повод Деня на строителя. На него ще бъдат връ-
чени годишните отличия на КСБ за най-добрите компа-
нии в строителния сектор. 

На 31 октомври от 13:00 ч. кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова и председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов ще открият фотоизложбата за 
Деня на строителя „Виж София – където строителство-
то среща историята с бъдещето“. Тя е организирана от 
Камарата на строителите в България и в. „Строител“ 
със съдействието на Столичната община и с подкре-
пата на „Геострой“ АД и „Геотехмин“. Изложбата ще 
бъде на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК. Тя 
е съставена от 60 авторски творби на фотографа на в. 
„Строител“ Денис Бучел и ще продължи до 14 ноември т.г. 

ПОКАНА

Снимка Денис Бучел
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Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
критерий „Стойност“

Инженерна инфраструктура

Енергийна инфраструктура

Сградно строителство

Проектиране и надзор

ВиК инфраструктура

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий 
„Източник на финансиране“, брой

Екип КСБ 
Таня Бъчварова, 
гл. експерт, 
ръководител-
проект 
„Мониторинг на 
обществени поръчки“

Настоящият мони-
торинг съдържа данни, 
на базата на които се 
очертават условията, 
влияещи негативно вър-
ху конкуренцията при 
обществените поръчки 
в отрасъл „Строител-
ство“ през юли 2014 г. 
Посочват се тенден-
циите при търговете 
в сектора и е направен 
сравнителен анализ с 
предходния месец. Мони-
торингът включва общ 
преглед на критериите 
за възлагане на 
поръчките.

О б я в е н и т е 
о б щ е с т в е н и 
п о р ъ ч к и  п р е з 
юли  са  134  на 
брой за общо 33 
млн. лв. Те са с 
594 бр. по-мал-
ко и със стой-
ност 1,5 млрд. 
лв. по-ниска от 
търговете през 
предходния ме-
сец. Поръчките 
с обявена про-
г н о з н а  с т о й -
ност за юли са 
83 бр., или 61,9% 
от всички за ме-
сеца. И по този 
по ка з ат ел  с а 
по-малко от юни 
с 560 бр. Поръчките без 
обявена стойност са 51 
бр., или 38,1% от всички 
за юли. По-малко са от 
тези през юни с 34 бр. 

Обявени поръчки по 

вид на строител-

ството

И н же н е р н а  и н -
фраструктура – 41 бр. 
обявени  обществени 
поръчки, или 30,6% от 
обявените през юли, на 
стойност 14 млн.  лв. 
Тенденцията е спад на 
броя с 201, а на стой-
ността – с 1132 млн. 
лв., спрямо предходния 
месец.

– ВиК инфраструктура 
– 9 бр. обявени общест-
вени поръчки, или 6,7%, на 
стойност 3 млн. лв. Отбе-
лязва се спад от 43 бр. и 
110 млн. лв. в сравнение с 
юни. 

– Сградно строител-
ство – 32 бр. обявени 
обществени поръчки, 
или 23,9% на стойност 
13 млн. лв. Наблюдава 
се спад на броя и стой-
ността спрямо юни съ-
ответно със 113 бр. и 99 
млн. лв.

Енергийна инфра-
структура – 3 бр. обяве-
ни обществени поръчки, 
или 2,2%, за общо 0,8 
млн. лв. Отчита се спад 

Дял на обявените обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“, брой

ОП за 
Развитие на 

сектор 
„Рибарство“ 

Няма  

ОП 
„Конкуренто-
способност“

Няма  

Европейско 
териториално 

сътрудничество 
Гърция –
България 

Няма  

о
нннннннннноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
тттттттттттттттттттттттттттттттттттттввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввооооооооооо

Национален  
доверителен 

екофонд 
1 бр.   

о----
“

ПУДООС
1 бр. 

 

JESSICA 

Проект 
„Красива

България“
няма  

няма 

Програма за 
трансграничо 

сътрудничество 
„Румъния –
България“ 

няма 

Фонд 
външни 
граници 

няма

Проект с 
финансовата 
подкрепа на 
Чехия – няма

ОП „Развитие 
на човешките 

ресурси“

няма

на броя с 37 поръчки и на 
стойността с 90 млн. лв. 
в сравнение с юни.

Проектиране и над-
зор – 49 бр. обявени об-
ществени поръчки, или 
36,6%, за общо 2 млн. лв. 
Наблюдава се спад с 200 
бр. и понижение на стой-
ността със 108 млн. лв. 
в сравнение с предход-
ния месец.

Обявени обществени  

поръчки по сектори

 Обявените об-
ществени  поръчки  в 
сектор „Инженерна ин-
фраструктура“ през юли 
2014 г. са общо 41 бр., 
или 30,6% от общо всич-
ки за месеца. Те са раз-
пределени, както следва:

Изграждане,  ре-
конструкция и ремонт 
на пътна и жп инфра-
структура – 65,8% от 
обявените обществени 
поръчки в сектор „Инже-
нерна инфраструктура“.

Почистване и ко-
рекция на речни корита, 
отводняване и увелича-
ване на пропускателна 
способност на реките, 
рехабилитация и под-
държане на пристанища 
– 17,1% от обявените 
поръчки в сектора.

Паметници на кул-
турата, археологически 
разкопки – няма обявени 
обществени поръчки.

Сметища, битови 
и строителни отпадъци 
– няма обявени общест-

вени поръчки.
Насипни работи – 

няма обявени общест-
вени поръчки. 

Ново строител-
ство и реконструкция 
на паркове, детски пло-
щадки, стадиони и зони 
за отдих – 17,1% от обя-
вените обществени по-
ръчки в сектора. 

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа – няма обявени 
обществени поръчки.

 Обществените 
поръчки в сектор ВиК са 
9 на брой, или 6,7% от 
обявените през юли. Те 
се разпределят, както 
следва:

Ново строител-
ство и ремонт на пре-
чиствателни станции 
за битови и отпадни 
води – 44,4% от обяве-
ните поръчки в сектора.

Ново строител-
ство и ремонт на пом-
пени станции – 11,1% 
от обявените поръчки в 
сектора. 

Строителство и 
реконструкция на во-
допроводни мрежи и ка-
нализация – 44,5% от 
обявените обществени 
поръчки в сектора.

Рехабилитация на 
колектори – няма обяве-
ни обществени поръчки.

Строителство на 
утаители и резервоари 
– няма обявени общест-
вени поръчки.

Проект за воден 
цикъл – няма обявени об-
ществени поръчки. 

Сондажни работи – 
няма обявени обществе-
ни поръчки.

 Обявените об-
ществени  поръчки  в 
сектор „Сградно строи-
телство“ са 32 бр., или 
23,9% от всички през 
юли 2014 г. Те са разпре-
делени, както следва:

Ново строител-
ство – 3,1% от общест-
вените поръчки в сек-
тора.

Реконструкци я , 
ремонтни работи и др. 
видове строителни дей-
ности – 96,9% от об-
ществените поръчки в 
сектора. 

 Обявените об-
ществени  поръчки  в 
сектор „Проектиране 
и строителен надзор“ 
са 49 бр., или 36,6 % от 
всички през юли 2014 г. 
Те са разпределени, как-
то следва:

Осигуряване на екс-
пертни и технически ус-
луги, консултации, тех-
ническа помощ – няма 
обявени обществени 
поръчки.

Изготвяне на ин-
вестиционен проект 
и авторски надзор – 
73 ,5% от обявените 
обществени поръчки в 
сектора.

Строителен надзор 
и изготвяне на паспорти 
за обекти – 26,5% от 
обявените обществени 
поръчки в сектора.
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Процедура на договаряне

Открита процедура 
60 бр. обществени поръчки – спад  
в сравнение с предходния месец на 

2014 г. 

Договаряне без обявление 
74 бр. обществени поръчки  

Ограничена процедура 
няма обществени поръчки, 

както и през предходния месец 
на 2014 г.  

Договаряне с обявление 
няма обществени поръчки – спад с 

2 бр. в сравнение с предходния 
месец на 2014 г. 

4 

Ускорена ограничена процедура 
няма  обществени поръчки,  

както и през предходния месец 
на 2014 г.  

Процедура на договаряне, брой

открита процедура 

договаряне без 
обявление

Обявени обществени поръчки  по критерий „Стойност“

61,9%

38,1%

Обявена прогнозна стойност Необявени стойности

 

Изчисления по данни на  АОП

Снимки Денис Бучел

Обявени обществени 

поръчки по критерий 

„Възложител“ 

Обявените общест-
вени поръчки от общи-
ните през юли 2014 г. 
са 99 бр. и са по-малко 
спрямо юни. В комунал-
ния и обществения сек-
тор са 6 бр. и също се 
отчита спад. Болниците 
и учебните заведения са 
обявили 10 бр. – отново 
по-малко от юни. Минис-
терствата и агенциите 
са обявили 19 бр.  об-
ществени поръчки и се 
регистрира понижение 
спрямо предходния ме-
сец. Други обществени 
поръчки през юли няма. 

Фактори за несигурна 

среда

Често срещани не-
обосновани прекомерни 
изисквания в критерии-
те за подбор на изпъл-
нителите на общест-
вените поръчки през 
юли 2014 г. са критерии, 
водещи до субективизъм 
по отношение на показа-
тели като методология, 
концепция, план за рабо-
та, промяна в последо-
вателността на тех-
нологичните процеси и 
оценка на риска. 

Условия, влияещи 

негативно върху 

конкуренцията

Констатациите на 
експертната група към 
КСБ, изпълняваща мо-
ниторинг на условията, 
влияещи негативно вър-
ху системите за възла-
гане на обществените 
поръчки в България, са, 
че в рамките на анализа 
за юли 2014 г. допусна-
тите нарушения и огра-
ничителните критерии, 
водещи до субективни 
решения и поставяне 
на бариери, са в 3 бр. 
обществени поръчки. 
Те са с 12 бр. по-малко 
от тези с регистрира-
ни нарушения през юни, 
когато обявените об-
ществени поръчки бяха 
общо 728 бр.

Инженерна инфра-
структура и ВиК – в 2 
бр. обществени поръчки 
са допуснати условия, 
влияещи негативно вър-
ху конкуренцията. Те са 
с 8 бр. по-малко от тър-
говете с нарушения през 
юни.

Сградно строител-
ство – няма допуснати 
не съ ответ с тви я  з а 
разлика от предходния 
месец.

Енергийна инфра-
структура – няма допус-
нати несъответствия 
за разлика от предходния 
месец.

Про е к т и ране  и 
строителен надзор – в 
една обществена по-
ръчка са регистрирани 

несъответствия. Това е 
с 4 бр. по-малко от юни.

Регистрирани 

несъответствия 

Поръчка № 00226-

2014-0023, възложител 
– община Плевен 

„Текущ ремонт на 
улична инфраструктура 
на територията на об-
щина Плевен”

Цитат: „Критерий за 
оценка на офертите – 
икономически най-изгод-
на оферта при посочени-
те по-долу показатели:

Показател: Цена; те-
жест: 60 т.

Показател:  Гаран-
ционни срокове, пред-
ложение  за  дължими 
неустойки при некачест-
вено изпълнение на по-
ръчката и описание на 
мерките за опазване 
на околната среда; те-
жест: 40 т.”

Коментар: Вторият 
показател се състои от 
3 различни показателя, 
за всеки от които могат 
да се определят теже-
сти в рамките на 40 т.

Поръчка № 00053-

2014-0005, възложител – 
община Средец 

„Основен ремонт на 
общински пътища”

Цитат: „Критерий за 
оценка на офертите – 
икономически най-изгод-
на оферта при посочени-

Критерии за възлагане на обществените поръчки

Изчисления по данни на  АОП 

74 поръчки или 55,2% от 
обявленията са без посочен 

критерий за оценка.

*това са предимно поръчки  
„Договаряне без обявление“

Липсват критерии   

Използва се от 
възложителя в 43 бр. 
обявени обществени 
поръчки, или в 32,1% 
от обявените 134 бр. 

през юли 2014 г.. 

ИИИИИИИззппИИИИ оолоо ззвваа ссее оотт

Икономически  
най-изгодна оферта  

Използва се от 
възложителя 

в 17 бр. обявени 
обществени 

поръчки, или  в 
12,7%  от 

обявените 134 бр. 
през юли 2014 г. 

Най-ниска цена  

те по-долу показатели:
Показател: Цена за 

дейност; тежест: 80 т.
Показател: Срок за 

доставка и полагане на 
асфалтобетон на учас-
тък от път с дължина 
10 км и ширина 6 м; те-
жест: 10 т.

Показател: Срок за 
започване на работа 
след получаване на възла-
гателно писмо от възло-
жителя; тежест: 10 т.”

Коментар: Полагане-
то на асфалтобетона е 
технологичен процес, при 
който срокът за извърш-
ване не може да излиза 
от определени граници, 
следователно не би мог-
ло това да е показател 
за оценка.

Поръчка  №00532 -

2014-0040 по ПРСР, възло-
жител – община Ардино 

„Избор на лицензиран 

консултант за упражня-
ване на строителен над-
зор по време на строи-
телството по проект 
„Обновяване и развитие 
на населените места с. 
Падина, с. Жълтуша , с. 
Млечино, с. Горно Пра-
хово чрез рехабилита-
ция на уличната мрежа, 
тротоари, площади, зе-

лени площи и прилежащи 
пространства на сгради 
с религиозно значение“

Цитат: „Документ за 
закупена документация 
за участие, в случай че е 
закупена.“

Коментар: Излишен 
е. Няма такова изискване 
в Закона за обществени-
те поръчки.
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Преди да бъдат подно-
вени плащанията по двете 
спрени програми – ОПОС 
и ОПРР, към началото на 
август задълженията към 
строителните фирми за 
дейности по европроекти 
бяха над 1 млрд. лв., което 
постави редица компании 
на ръба на оцеляването. 
304 млн. лв. от сумата е 
за проекти по ОПОС, 188 
млн. лв. – по ОПРР, и още 
150 млн. лв. по Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР). Отделно 
строителите са изпълнили 
ангажименти за още над 
300 млн. лв. по всички ев-
ропейски програми, които 
обаче не са фактурирани, 
за да не се превежда ДДС 
заради спрените плащания.

По думите на вицепре-
миера Илияна Цанова „но-
вините са добри“ и в края 
на октомври най-после се 
очаква ЕК да размрази пла-
щанията по спряната през 
ноември 2013 г. ОПОС, как-
то и за туризма по ОПРР, 
докато за градско възста-
новяване по ОПРР това 
ще стане в началото на 
2015 г. (виж стр. 5). Бълга-
рия е изпратила финални-
те одитни доклади по две-
те програми в Брюксел на 
7 октомври. Следващата 
седмица се очаква експер-
ти на ЕК да дойдат у нас 
за финален преглед и одит, 
каза Цанова. 

Най-много пари са разпла-

тени по големите водни 

проекти 

О т  о т п у с н а т и т е 
над 340 млн. лв. около 244 
млн. лв. са стигнали до об-
щините. С тях местната 
власт е трябвало да раз-
плати на строителите 
свършеното по изгражда-
не и реконструкция на ВиК 
мрежи, пречиствателни 
станции за отпадни води 
и изграждането на реги-
онални депа за отпадъци. 
Кметове, до които се до-
пита в. „Строител“, твър-
дят, че веднага превеждат 
средствата по сметките 
на фирмите - изпълнители. 
Това заявиха от Габрово и 
Столичната община. 

София е получила най-
много средства по ОПОС 
– близо 46 млн. лв. Това е 
нормално предвид факта, 
че изпълнява едни от най-
големите проекти по про-
грамата. Най-много сред-
ства – над 28,3 млн. лв., са 
преведени за разплащане 
на доставката на автобу-
си за градския транспорт. 
Столичната община е 
получила на два транша 
общо над 10,1 млн. лв. по 
проекта за изграждане на 
ВиК мрежата и главните 
канализационни колекто-
ри на Банкя. Още над 7,5 
млн. лв. са изплатени за 
компостиращата инста-
лация в Хан Богров, сочат 

данните на МОСВ.
По три проекта са раз-

платени над 13,3 млн. лв. и 
на община Бургас. Основ-
ната част от тях – над 
11,2 млн. лв., са за достав-
ката на тролеи за четири-
те големи града – Бургас, 
Варна, Стара Загора и 
Плевен. Сумата е полови-
ната от поисканите 22 
млн. лв. от общината, 
като причината да не бъде 
възстановена напълно са 
изискваните допълнител-
ни документи, обясниха 
от Управляващия орган на 
ОПОС. По интегрирания 
воден проект на кварта-
лите „Банево”, „Ветрен” и 
„Минерални бани” са пре-
ведени над 1,65 млн. лв. 
Бургас е получил и още 
535 392 лв. за регионална-
та система за управление 
на отпадъците. 

Голямо плащане от бли-
зо 17,5 млн. лв. е получила 
община Костинброд. Сред-
ствата са за интегрира-
ния воден проект, който е 
един от най-големите – за 
близо 100 млн. лв. По него 
се строи пречиствателна 
станция за отпадни води, 
канализационна и водопро-
водна мрежа. 

Друга местна власт, 
която изпълнява голям 
воден проект за над 100 
млн. лв., е Габрово – там са 
преведени над 13,6 млн. лв. 
Парите са предоставени 
на няколко транша в пери-
ода август – септември, 
като дължимите суми са 
платени на строителите, 
каза кметът на Габрово 
Таня Христова. Тя допъл-
ни, че общината е заявила 
искане към МОСВ за 800 
хил. лв. за изграждането 
на регионалната система 
за отпадъци.

По два проекта са раз-
платени близо 10 млн. лв. 
на Стара Загора. Основ-
ната част от средствата 
– над 9,1 млн. лв., са по ин-
тегрирания воден проект 
на града. Още 656 095 лв. 
авансово плащане е осигу-
рено и за изграждането на 
регионалната система за 
управление на отпадъци-
те, чието строителство 
започна през юли. Този 
проект е на стойност 52 
млн. лв. и ще обслужва 12 
общини на територията 
на регион Стара Загора. 
По него предстои да бъде 
изградена система за ула-
вяне на газове, инсталации 
за сепариране и компости-
ране, общински център 
за рециклиране, както и 3 
претоварни станции в Ка-
занлък, Гурково и Гълъбово. 

Близо 15 млн. лв. са из-
платени и на община Па-
нагюрище по два проекта. 
От тях над 8,3 млн. лв. са 
за интегрирания воден 
цикъл на града, а другите 
над 6,3 млн. лв. са за реги-
оналната система за от-
падъци. По два проекта е 
имало плащания и към об-
щина Тунджа. Единият е 

за изграждането на кана-
лизация и пречиствателна 
станция за отпадни води 
в село Тенево за над 2,1 
млн. лв. Другият е за из-
граждане на биокоридори 
и възстановяване на мес-
тообитания, по който са 
платени 33 523 лв. 

Значителни средства 
са разплатени и по водни-
те проекти на общините 
Средец (1 млн. лв.), Ловеч 
(2 млн. лв.), Ботевград 
(1,5 млн. лв.), Сопот (6,8 
млн. лв.), Велики Преслав 
(1,8 млн. лв.), Първомай 
(3,2 млн. лв.) ,  Свилен-
град (6 млн. лв.), Кнежа 
(4,1 млн. лв.), Мездра (1,7 
млн. лв.), Севлиево (3,5 
млн .  лв. ) ,  Белене (8 ,2 
млн. лв.), Монтана (7,5 млн. 
лв.), Видин (3,4 млн. лв.), Ак-
саково (3,2 млн. лв.), Раков-
ски (7,8 млн. лв.), Созопол 
(4,9 млн. лв.), Луковит (7,9 
млн. лв.), Бяла (5,8 млн. лв.), 
Карлово (2,2 млн. лв.), Тряв-
на (1,9 млн. лв.), Пещера 
(4 млн. лв.), Бяла Слатина 
(2,9 млн. лв.), Благоевград 
(2,1 млн. лв.), Бяла, Варнен-
ско (1,2 млн. лв.), Казанлък 
(2,4 млн. лв.). В момента в 
ход са 63 водни проекта за 
около 2 млрд. лв., част от 
които ще приключат до 
края на годината, а оста-
налите имат всички шан-
сове да бъдат завършени 
успешно през 2015 г.

За изграждане на ре-
гионална система за уп-
равление на отпадъците 
през септември са изпла-
тени милиони на общините 
Плевен (3,5 млн. лв.), Хаско-
во (5,4 млн. лв.), Перник (1 
млн. лв.), Велико Търново 
(6,1 млн. лв.) и Добрич (2,2 
млн. лв.). 

Въпреки това не всич-
ки суми, поискани от об-
щините, се възстановя-
ват 100%. Причината са 
наложените финансови 
корекции или изискването 
на допълнителна информа-
ция и документи във връз-
ка с направените разходи, 
обясниха от Управляващия 
орган на ОПОС. Именно 
наложените финансови ко-
рекции са препъникамък за 
местната власт да изпла-
ти цялата сума на стро-
ителите, защото те се 
прихващат от подадените 

им искания към 
ОПОС. Този проблем 
е съществен най-вече за 
малките общини, които из-
пълняват големи проекти, 
а наложената им санкция в 
някои случаи може да дос-
тигне размера на годиш-
ния им бюджет. Така някои 
местни власти са изправе-
ни пред дилемата, дали да 
платят на строителите, 
или да покрият сметки-
те за ток, вода и парно в 
детски градини, училища и 
сградата на кметството, 
за да могат да работят. 
Например община Момчил-
град е поискала 4,4 млн. лв. 
за възстановяване по про-
екта за изграждане на ВиК 
мрежата в града, но е по-
лучила едва 736 129 лв. от 
ОПОС. „Очевидно е, че няма 
как да възстановим цялата 
сума на строителя”, комен-
тираха от общината. Во-
дният проект на Момчил-
град е за 24,8 млн. лв., като 
до момента по него са из-
платени общо 13,3 млн. лв., 
сочи справка в системата 
за еврофондовете ИСУН. 
Крайният срок за приключ-
ването му е през лятото 
на 2015 г.

В подобна ситуация е 
и община Кнежа, където 
строителните дейности 
по водния проект са пред 
приключване, но заради 
наложените финансови ко-
рекции общината не може 
да се разплати с изпълни-
телите. Местната власт 
е поискала за възстановя-
ване над 5,6 млн. лв., но е 
получила едва 2,47 млн. лв. 
от ОПОС. От община-
та коментираха, че няма 
откъде да осигурят не-
достига на средства, ако 
финансовата корекция ос-
тане. Водният проект на 
Кнежа е за 31 млн. лв., но 
до момента са изплатени 
малко над 18 млн. лв., сочи 
справка в системата за 
еврофондовете ИСУН. Това 
поставя под риск приключ-
ването на проекта, който 
трябва да завърши през 
февруари 2015 г.

Макар и в по-малък 
размер удържани суми по 
финансови корекции съз-
дават проблеми и на други 
общини. Пещера е поис-
кала близо 4,5 млн. лв. за 

възстановя-
ване по во-
дния цикъл на 
града, но през септември 
са й отпуснати 4 млн. лв. 
За бюджета й е непосилно 
да извади половин милион 
лева, за да се разплати 
изцяло със строителите. 
Водният цикъл на Пещера 
е за 23 млн. лв., като до 
момента са разплатени 
над 11,6 млн. лв., а строи-
телството му трябва да 
приключи до май 2015 г. В 
същата ситуация е общи-
на Бяла Слатина заради 
водния цикъл на града. Тя 
е поискала за възстано-
вяване 2,82 млн. лв., но е 
получила 2 млн. лв. Проек-
тът е пред приключване, 
но местната власт няма 
как да се разплати с из-
пълнителите изцяло зара-
ди наложената финансова 
корекция. Водният цикъл на 
Бяла Слатина е за 22 млн. 
лв., като до момента са из-
дължени над 17,5 млн. лв., а 
проектът трябва да бъде 
изцяло завършен през ап-
рил 2015 г., сочи справка в 
ИСУН.

153 млн. лв. санкции

С решение на Минис-
терския съвет България 
приема предложената от 
службите на Комисията 
финансова корекция от 
153 млн. лв., представлява-
щи 9,5% от стойността 
на 239 договора с изпълни-
тели, които са били обект 
на проверка. Поради тази 
причина няма да продължа-
ва т.нар. трета проверка 
по тези договори.

9,5% е сборната греш-
ка за цялата система на 
контрол – от бенефици-
ентите до одитния орган. 
Тя се състои както от ин-
дивидуални грешки, така 
и от грешки, които не са 
били уловени при извършва-
нето на контрол от стра-
на на УО. Причината за 
„неулавянето“ им е, че УО 
е правил контрол, съгласно 
действащите правила в 
периода 2010 - 2013 г. От 
края на 2013 г. подходът на 
ЕК се променя и става по-
рестриктивен. По изчис-

ления на програ-
мата грешката от 

153 млн. лв. се разпределя 
почти по равно за бенефи-
циенти и за програмата.

Сметките до момен-
та показват, че около 60 
млн. лв. от наложените 
корекции за 153 млн. лв. 
ще бъдат поети от дър-
жавата, а останалите – 
от общините. Новото в 
„черния списък“ с наруши-
телите е, че сега те се 
разделят в три категории, 
уточни вицепремие рът 
Илияна Цанова. Целта на 
упражнението е мест-
ната власт да не плаща 
за чужди грешки, без да е 
виновна. Така в първата 
група ще попаднат проек-
тите на общините, които 
са изпълнили националното 
законодателство, но не 
и европейското, защото 
директивите не са били 
въведени правилно у нас. 
В такива случаи финан-
совата корекция ще бъде 
изцяло за сметка на дър-
жавата, защото нейна е 
отговорността за прила-
гането на евронормите. 
Във втората група са про-
ектите, чиито корекции 
ще бъдат поделени между 
централната и местната 
власт. Това са дейности-
те, по които е имало пред-
варителен контрол и ста-
новище от Агенцията по 
обществени поръчки и Уп-
равляващия орган на ОПОС, 
потвърждаващо методо-
логията в съответната 
поръчка, но въпреки това 
по-късно тя е била кориги-
рана заради неясна мето-
дика. В третата група ще 
влязат всички останали 
случаи, които не попадат в 
първите две категории, и 
санкциите ще са изцяло за 
сметка на бенефициента. 

Общините: Не искаме да 

плащаме за чужди грешки 

„Не желаем повече да 
плащаме за чужди грешки. 
Настояваме да се въведе 
принципът „Виновният пла-
ща“. С тази позиция излезе 
Националното сдружение 
на общините в Републи-
ка България (НСОРБ) след 
решението на правител-
ството за налагането на 

кания към 
. Този проблем 
ествен най-вече за
те общини, които из-
ват големи проекти

възстановя-
ване по во-
дния цикъл на

ле
мат

153 млн. л
почти по 
циенти и
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финансова корекция от 153 
млн. лв. по ОПОС. 

Заради лавинообразно 
растящите санкции, които 
застрашават предоставя-
нето на публични услуги от 
местната власт, общини-
те отдавна настояват за 
справедливост. За реша-
ването на проблема пре-
ди 3 години тогавашният 
министър по управление 
на средствата от ЕС То-
мислав Дончев предложи да 
се създаде компенсационен 
фонд, като държавата по-
еме своята отговорност, 
но срещна съпротивата на 
бившия си колега – минис-
търа на финансите Симеон 
Дянков. После идеята беше 
рестартирана от минис-
търа на околната среда и 
водите Искра Михайлова в 
кабинета „Орешарски“, но 
пак не се реализира. 

Сега общините отно-
во настояват държавната 
администрация да понесе 
своята отговорност при 
нарушения по европейски-
те проекти. В момента 
тя се поема от местните 
власти, независимо че са 
се съобразили със съдебни 
решения, както и с тези 
на национални контрол-
ни органи, изпълнявали са 
стриктно изискванията 
на управляващите органи, 
а впоследствие се отчи-
та, че са извършили нару-
шения. Всяка от инсти-
туциите, отговорна за 
управлението на европей-
ските средства, трябва 
да поеме както позитиви-
те, така и негативите от 
собствените си действия 
и бездействия, настоява 
НСОРБ. 

Проблемът за общи-
ните е голям, защото те 
изпълняват европейски 
проекти, чиито стойно-
сти надхвърлят годишния 
им бюджет. При налагане 
на финансова корекция в 
размер на милиони за тях 
това означава фалит. В 
подобна ситуация са 17 
общини, които имат про-

блеми с плащането на най-
належащите си сметки 
заради наложени финансови 
санкции. Отделен е въпро-
сът, че това демотивира 
кметовете да усвояват 
европейски пари. Затова 
НСОРБ настоява за про-
мени в две постановления 
на Министерския съвет, с 
които ясно да се разпре-
делят отговорностите, 
да се създадат еднотипни 
правила и финансовата те-
жест да се поема съгласно 
принципа „виновният пла-
ща“.

Въвеждане на споделената 

отговорност

Ден след декларацията 
на НСОРБ, на 3 октомври, 
правителството публику-
ва проектопромени в по-
становление (ПМС 134 от 
2010 г.), с което се пред-
лага изменение на мето-
дологията за определяне 
на финансовите корекции 
при установени нарушения, 
като се въвежда принци-
път на споделената отго-
ворност. Новите правила 
предвиждат получателите 
на евросредства да не пла-
щат вече за чужди грешки. 
Проблемът е, че в бюдже-
та за тази година не са 
заложени ресурси за тази 
цел и при бъдещата акту-
ализация това трябва да 
се предвиди, предупрежда-
ват от НСОРБ. 

Новата методология 
за определяне на корек-
циите предвижда три 
случая, при които бене-
фициентите вече няма 
да плащат санкции. Това 
ще става, когато те са 
спазили изцяло разпоред-
бите на българското за-
конодателството. Санк-
ции няма да се налагат и 
когато за установеното 
от Управляващ орган или 
от Изпълнителна агенция 
„Одит на средствата от 
ЕС“ нарушение има поста-
новено решение на Коми-
сията за защита на кон-

куренцията или Върховния 
административен съд, с 
което бенефициентът 
се е съобразил. Финансо-
ва корекция няма да има 
и ако в обявлението или 
документацията за про-
веждане на обществена 
поръчка са заложени неза-
коносъобразни изисквания 
или критерии за оценка, 
които са били предмет 
на контрол от страна на 
КЗК и ВАС. Тези промени 
ще важат за открити 
нарушения след 24 юни 
2014 г. и ще се прилагат 
при неприключили процеду-
ри по финансови корекции, 
започнати преди влизане-
то в сила на промените в 
постановлението, пише в 
преходните и заключител-
ни разпоредби. 

Освен това при кон-
статирани два или пове-
че случая на нарушения, 
извършени от един бене-
фициент при възлагането 
на една обществена по-
ръчка, процентът на фи-
нансовите корекции няма 
да се натрупва, както е 
в момента. В този случай 
размерът на корекция-
та ще се определя, като 
се прилага процентният 
показател, предвиден за 
най-голямото установено 
нарушение, пише в проек-
топостановлението.

Планира се и управлява-
щите органи да не могат 
да прихващат финансова 
санкция от други догово-
ри, изпълнявани от бене-

фициента, за което на-
стояваше НСОРБ. Според 
промените прихващания-
та ще стават само като 
се „намалява стойността 
на допустимите разходи 
по засегнатия договор, 
включени в доклад по сер-
тификация и декларация за 
допустимите разходи“.

С цел понижаване на 
нарушенията е заложено 
всеки месец управляващи-
те органи на оператив-
ните програми да правят 
анализ, в който да посоч-
ват причините, довели до 
извършването на корекции, 
и отговорните институ-
ции за това, както и какви 
мерки са предприети, за 
да няма грешки в бъдеще. 
Този анализ трябва да се 
предоставя на сертифи-
циращите органи, одит-
ния орган и Централното 
координационно звено за 
управление на еврофондо-
вете. Годишните анализи 
за причините за налагане 
на финансови корекции пък 
ще се публикуват на елек-
тронните страници на 
съответните оператив-
ни програми. Освен това 
управляващите органи са 
длъжни при установяване 
на нов тип нарушение, за 
което се налага финансова 
санкция, своевременно да 
уведомят всички остана-
ли органи, отговарящи за 
управлението, координа-
цията и контрола на евро-
пейски средства, както и 
да издадат методически 

указания към бенефици-
ентите. Целта е да не 
се допуска установеното 
вече нарушение при възла-
гане на нови обществени 
поръчки или договори с из-
пълнители. 

Ако при проверка на 
сертифициращ или одитен 
орган се установи, че из-
вършената финансова ко-
рекция е в завишен размер 
или не е следвало да бъде 
наложена, то управляващи-
те органи в срок от три 
работни дни трябва да 
преразгледат наложената 
санкция и да възстановят 
разходите на бенефициен-
та. Въвежда се и обратно-
то правило – при занижена 
финансова корекция бене-
фициентът е длъжен да 
възстанови неправомерно 
изплатената му сума до 
три работни дни. 

Заложено е още финан-
совите санкции най-после 
да станат публични. Към 
момента единствено за 
ОП „Регионално разви-
тие“ те са публикувани на 
страницата на програма-
та в интернет. Предвижда 
се всички оперативни про-
грами да качват информа-
ция за корекциите в елек-
тронната Информационна 
система за управление на 
еврофондовете (ИСУН). 
Това трябва да стане до 
6 месеца след приемането 
на промените в правител-
ственото постановление. 
Програмата за разви-
тие на селските райони 

и програма „Рибарство 
и аквакултури“, които не 
ползват ИСУН, трябва да 
въведат регистър за на-
ложените финансови санк-
ции на бенефициентите. 

Сега тече обществе-
но обсъждане на проме-
ните в постановление-
то, като плановете на 
служебния кабинет са те 
да бъдат одобрени в сре-
дата на октомври. „На-
мирането на обективен 
механизъм за справедливо 
налагане на финансовите 
корекции е задължително 
условие за цялата систе-
ма на управление на евро-
фондовете. Въпросът е 
ключов за общините, как-
то и за бюджета, с оглед 
на сериозното финансово 
изражение и изпълнение 
на проектите по опера-
тивните програми“, ко-
ментира вицепремиерът 

Илияна Цанова. 
Успоредно с това се 

работи и по закон за ев-
рофондовете, който да 
бъде внесен за разглеж-
дане в новото Народно 
събрание. Ключов момент 
в него е възможността за 
обжалване на актовете 
на ръководителите на уп-
равляващите органи пред 
административен съд. 
Това е начин ефективно 
да защитим интереса на 
бенефициентите, комен-
тира Цанова. Законопро-
ектът предвижда още 
запазване на политическо 
ниво на сегашната инсти-
туционална рамка със зам. 
министър-председател 
или министър по управле-
ние на средствата от ЕС, 
който ще отговаря за ця-
лостната координация на 
системата за управление-
то на евросредствата. В 
работата си той ще бъде 
подпомаган от Централно-
то координационно звено, 
което остава част от ад-
министрацията на Минис-
терския съвет. Предвижда 
се създаване на съвет за 
координация при управле-
нието на средствата от 
ЕС, в който ще влизат 
ресорните министри, в 
чиито администрации са 
управляващите органи на 
програмите. Целта е да 
се подобри координацията 
на мерките за изпълнение 
на правителствената 
политика при управление 
на евросредствата. Нов 

момент е предложението 
на експертно ниво да бъде 
създаден съвет на упра-
вляващите и контролни 
органи, който да обсъжда 
повтарящи се проблеми, 
да обменя опит и добри 
практики и да предлага 
решения на проблеми от 
системен характер. 

З а  н а ма л яване  н а 
грешките при обществе-
ни поръчки се работи по 
стандартизация на доку-
ментите, уеднаквяване на 
практики и документи на 
управляващите и контрол-
ните органи. Така ще се из-
бегнат противоречия и ще 
се подобри ефективност-
та, посочи Цанова. Пред-
вижда се още въвеждането 
на предварителен контрол 
при обществените поръч-
ки на ниска стойност на 
случаен принцип.
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Бенефициент Наименование на проекта

Одобрена/

верифицирана 

сума на иска-

нето

Община Средец „Доизграждане на канализационната мрежа и частична рекон-
струкция на водопроводна мрежа в гр. Средец” 1 029 554,63 лв.

Община Ловеч „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на 
гр. Ловеч”  2 092 676,24 лв. 

Община 
Ботевград

„ГПСОВ – Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура 
към нея”  1 500 000,00 лв. 

Столична 
община

„Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. 
Банкя и на кварталите „Градоман”, „Михайлово”, „Вердикал” и с. Ива-
няне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на 
съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им”  10 146 246,00 лв. 

Столична 
община

„Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосфер-
ния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”  28 365 354,78 лв. 

Столична 
община

„Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третира-
не на битовите отпадъци на Столична община”  7 576 933,75 лв. 

Община Сопот „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмя-
на на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”  6 844 338,39 лв. 

Община Велики 
Преслав

„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и 
отпадни води в гр. Велики Преслав”  1 811 604,26 лв. 

Община Сливен „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен”  2 095 693,35 лв. 
Община 
Първомай

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпа-
дъчни води в гр. Първомай”  3 292 926,93 лв. 

Община Кричим „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и 
изграждане на ПСОВ – гр. Кричим”  5 437 850,09 лв. 

Община 
Търговище

„Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище”
 74 395,12 лв. 

Община Тунджа „Изграждане на канализационна система с ПСОВ – с. Тенево, общи-
на Тунджа”  2 187 587,17 лв. 

Община Тунджа ,,Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания 
от Директива за местообитанията на ЕС на територията на 
община Тунджа”  33 523,62 лв. 

Община 
Кърджали 

„Интегриран воден проект за гр. Кърджали: Изграждане на ПСОВ 
и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабди-
телната и канализационна мрежа”  9 750 689,97 лв. 

Община Хисаря „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: 
Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. „Момина 
баня”, кв. „Веригово” и кв. „Миромир” в гр. Хисаря и реконструкция и 
подмяна на водопроводна мрежа на кв. „Момина баня”, кв. „Веригово” 
и кв. „Миромир”  2 469 972,90 лв. 

Община Габрово „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”  13 668 132,83 лв. 
Община 
Свиленград

„Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна 
мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр. Свиленград”  5 935 378,19 лв. 

Община Кнежа „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – 
първи етап, и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа”  4 126 233,38 лв. 

Община 
Стара Загора

„Интегриран воден проект за гр. Стара Загора”
 9 125 216,40 лв. 

Община 
Стара Загора

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Стара Загора”  656 095,63 лв. 

Община Мездра „Доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ 
–  
гр. Мездра”  1 737 829,09 лв. 

Община 
Стамболийски

„Канализация и ГПСОВ на община Стамболийски”
 4 122 080,78 лв. 

Община 
Севлиево

„Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водо-
проводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”  3 503 495,85 лв. 

Община Белене „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехаби-
литация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”  8 202 504,79 лв. 

Община Бургас „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструкту-
рата за питейни и отпадни води на кварталите „Банево”, „Ветрен” 
и „Минерални бани” – гр. Бургас”  1 653 778,30 лв. 

Община Бургас „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градо-
вете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”  11 220 792,72 лв. 

Община Бургас „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Бургас”  535 392,01 лв. 

МРР „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”  358 016,29 лв. 
ГДПБЗН – МВР „Повишаване капацитета на териториалните структури на ГДПБ-

ЗН – МВР за реакция при наводнения”  19 218 832,70 лв. 
ГДПБЗН – МВР „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН – 

МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари”  42 106 857,82 лв. 
Община 
Костинброд

„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ  –  гр. Костинброд, и 
доизграждане и модернизиране на канализационната и водопровод-
ната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд”  17 490 913,26 лв. 

Община 
Монтана

„Рехабилитация и доизграждане на канализационна и водоснабди-
телна мрежа на гр. Монтана”  7 529 550,62 лв. 

Община 
Димитровград

„Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град 
Димитровград –  десен бряг”  3 379 894,97 лв. 

Община Видин „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализа-
ционната система във Видин”  2 399 048,50 лв. 

Община Кубрат „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и 
канализационна мрежа на гр. Кубрат и разширение на пречиства-
телната станция за отпадни води”  6 413 436,22 лв. 

Община 
Аксаково

Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадни 
води в гр. Аксаково”  3 274 285,25 лв. 

Община 
Раковски

„Интегриран воден проект на гр. Раковски за частично изграждане 
на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и 
реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, 
предвидени за канализация”  7 826 044,20 лв. 

Община 
Павликени

„Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфра-
структура в гр. Павликени”  108 678,01 лв. 

Община Созопол „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол – I етап”  4 894 572,18 лв. 
Община Луковит „Интегриран проект за подобряване водния сектор на гр. Луковит”  7 924 297,89 лв. 
Община Плевен „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 

в регион Плевен”  3 532 225,83 лв. 
Община 
Малко Търново

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в 
регион гр. Малко Търново”  486 039,50 лв. 

Община Хасково „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Хасково”  5 397 917,62 лв. 

Община 
Панагюрище

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Панагюрище”  6 342 405,73 лв. 

Община 
Панагюрище

„Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора –  гр. Пана-
гюрище, община Панагюрище”  8 305 885,37 лв. 

Община Перник „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Перник”  908 838,63 лв. 

ДПП – Витоша „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на 
ПП Витоша – фаза II”  165 461,11 лв. 

ДПП – Витоша „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”  2405,92 лв. 
ДПП – Врачански 
Балкан

„Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен 
парк Врачански Балкан”  307 616,51 лв. 

ДПП – Сините 
камъни

„Устойчиво управление и устройство на Природен парк Сините 
камъни"  161 837,90 лв. 

РИОСВ – 
Монтана

„Разработване на план за управление на защитена зона „Берковица” 
– BG0002090 предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”  20 600,00 лв. 

РИОСВ – 
Пловдив

„Възстановяване и поддържане на консервационно значими 
хабитати –  естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания 
на видове, предмет на опазване в защитени зони Трилистник (BG 
0000289), Градинска гора (BG 0000255) и защитена местност 
Находище на блатно кокиче – с. Градина”  281 205,43 лв. 

ДПП – Шуменско 
плато

„Устройство и управление на Природен парк Шуменско плато” 
 193 011,10 лв. 

ДПП – Шуменско 
плато

„Природен парк Шуменско плато –  европейски парк за бъдещето”
 187 553,66 лв. 

ДПП – Златни 
пясъци

„ВОПП – Златни пясъци: Опазване, поддържане и възстановяване на 
биоразнообразието в природен парк Златни пясъци”  25 863,71 лв. 

ДПП – Рилски 
манастир

„Изпълнение на дейности, включени в плана за управление на Приро-
ден парк Рилски манастир”  261 820,87 лв. 

РИОСВ – 
Велико Търново

„Устройство и управление на резерват Бяла крава и поддържани ре-
зервати Хайдушки чукар и Савчов чаир”  49 717,29 лв. 

РИОСВ – 
Стара Загора

„Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани ре-
зервати –  изключителна държавна собственост в териториалния 
обхват на РИОСВ – Стара Загора”  2 696,96 лв. 

РИОСВ – 
Пловдив

„Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват Черве-
ната стена и поддържан резерват Изгорялото гюне”  142 481,50 лв. 

РИОСВ – 
Благоевград

„Възстановяване на приоритетни хабитати – тип крайречни влажни 
зони, в ЗМ Рупите по миграционния път на птиците, екокоридор Виа 
Аристотелис”  162 035,48 лв. 

БФБ „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”  132 753,13 лв. 
РИОСВ – 
Пловдив

„Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват Черве-
ната стена и поддържане резерват Изгорялото гюне”  33 989,66 лв. 

Община 
Ябланица

„Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопренос-
ната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица. Първи етап 
– изграждане на ПСОВ”  650 255,20 лв. 

Община Бяла „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, 
област Русе – етап I”  5 871 280,39 лв. 

Община Карлово „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в 
гр. Карлово”  2 193 249,42 лв. 

Община Трявна „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Тряв-
на, и довеждащ колектор към нея”  1 929 788,15 лв. 

Община Тервел „Разширение и реконструкция на ПСОВ – Тервел, реконструкция и 
доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопро-
водната мрежа на гр. Тервел”  198 590,95 лв. 

Община 
Момчилград

„Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и 
изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград”  736 129,50 лв. 

Община Пещера „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера: Доиз-
граждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграж-
дане на ПСОВ, гр. Пещера”  4 066 571,73 лв. 

Община Бяла 
Слатина

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” 
 2 945 258,19 лв. 

Община Ямбол „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол –  изграждане на 
ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на кана-
лизационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол”  635 791,98 лв. 

Община Велико 
Търново

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион В. Търново”  6 129 646,43 лв. 

Община Чупрене „Реинтродукция на балканската дива коза в Западна Стара планина”  34 702,57 лв. 
РИОСВ – Смолян „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на при-

чиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на 
територията на РИОСВ – Смолян”  8420,42 лв. 

WWF „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетро-
вите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите 
в България”  152 759,93 лв. 

РИОСВ – 
Хасково

„Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване 
на местообитания и популации на видове на територията на резерват 
Вълчи дол и поддържани резервати Женда, Борака, Боровец, Чамлъка”  35 292,89 лв. 

РИОСВ – Враца „Дейности по устойчиво управление на резерват Врачански карст 
–  изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния 
обхват на РИОСВ – Враца”  33 557,22 лв. 

ДПП – Странджа „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”  336 393,83 лв. 
Дулово „Доизграждане на канализационната система и частична 

реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Дулово”  185 323,98 лв. 
Каварна „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпа-

дъчни води в гр. Каварна”  11 307,13 лв. 
Община 
Благоевград

„Реконструкция на ГПСОВ –  Благоевград, и изграждане на канализа-
ция и водопровод по бул. „Пейо Яворов”, гр. Благоевград”  2 181 345,58 лв. 

Община Бяла 
(Варна)

„Подобряване екологичното състояние на община Бяла чрез изграж-
дане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. 
Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност Глико”  1 288 045,50 лв. 

Община 
Казанлък

„Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап II: Реконструк-
ция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък”  2 455 058,91 лв. 

Община Добрич „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 
в регион Добрич”  2 220 215,42 лв. 

ДНП – Беласица „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен 
парк Беласица”  190 329,26 лв. 

Община Никопол „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Левски (Никопол)”  357 057,38 лв. 

ДПП – Българка „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и 
застрашени горски видa птици на територията на ПП Българка”  52 810,48 лв. 

Община 
Етрополе

„Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етро-
поле”  1 269 509,83 лв. 

Община 
Септември

„Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”
 209 489,40 лв. 

ДПП – Българка „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен 
парк Българка”  241 481,03 лв. 

РИОСВ – Стара 
Загора

„Изготвяне на планове за управление на защитена зона „Язовир Ов-
чарица“ BG0002023 и защитена зона „Язовир Жребчево“ BG0002052”  29 382,59 лв. 

Община 
Козлодуй

„Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Коз-
лодуй”  770 009,17 лв. 

НСЗП „Транспортно-техническо обезпечаване изпълнението на дейности в 
защитени територии – изключителна държавна собственост”  2 385 901,74 лв. 

МОСВ   1 068 411,60 лв. 
 340 098 435,79 лв. 

В периода 6.08 – 10.10.2014 г.  са обработени 170 бр. искания на стойност 292 744 432,41 лв., от които 9 445 858,36 лв. са аванси, 
а 283 298 574,05 лв. са междинни искания за средства.

Информацията е предоставена от МОСВ по запитване на в. „Строител“
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Община Пловдив предвижда до края на октом-
ври да стартира вторият етап от превръщането 
на квартал „Капана” в пешеходна зона, съобщиха от 
пресцентъра на местната администрация. Новата 
територия без автомобилно движение ще обхва-
не пространството между ул. „Железарска”, „Райко 
Даскалов”, „Стефан Веркович”, „Йоаким Груев” и „Фре-
дерик Жолио-Кюри” до пресечката с „Княз Богориди”. 
Ремонтните работи ще включат главно изгражда-
не на паважни и тротоарни настилки и бордюри. На 
пресечките с „Йоаким Груев” и „Алцеко” е предвидено 
да се изградят повдигнати пешеходни пътеки. За 
дейностите по разширяването на пешеходната зона 
община Пловдив е осигурила 500 хил. лв. от тазгодиш-
ния си бюджет, а още 2,5 млн. лв. ще бъдат заложе-
ни за догодина. В момента общината е в процес на 
сключване на договор с избраната фирма изпълнител. 
Освен в кв. „Капана” по този договор ще се правят 
тротоари и по ул. „Железарска”, „Авксентий Велешки”, 
„Опълченска”.

От местната администрация съобщиха още, че 
дългоочакваната реконструкция на бул. „Коматевско 
шосе” ще стартира през следващата година. Проек-
тът ще се реализира от община Пловдив и Европей-
ската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Финансовата институция е съгласна да отпусне 
заем от 30 млн. евро за реализирането на няколко 
мащабни пътни ремонта. В момента двете страни 
преговарят и се очаква до края на месеца да бъде по-
дписан договор. Веднага след сключването на контра-
кта ще бъде стартирана процедурата за избор на 
изпълнител на строителството на бул. „Коматевско 
шосе”. Търгове ще бъдат обявени и за дейностите по 
някои от останалите обекти, които ще бъдат финан-
сирани от ЕБВР.

Страните ще си сътрудничат и за построяването на два нови моста над р. Дунав

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

България и Румъния 
разработват съвместен 
проект за подобряване 
на корабоплаването по 
река Дунав, с който две-
те страни ще кандидат-
стват за европейско фи-
нансиране по Механизма за 
свързване на Европа. В мо-
мента румънската страна 
работи по необходимата 
документация. Подготов-
ката на апликационната 
форма на проекта е във 
финална фаза и той може 
да бъде подаден в рамки-
те на първото набиране 
на проектни предложения. 
Това стана ясно след ра-
ботното посещение на 
служебния министър на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 

съобщенията Николина 
Ангелкова в Букурещ. В 
рамките на визитата си 
тя се срещна с държавния 
секретар на Министер-

ството на транспорта на 
Румъния Драгош Титеа и 
министъра по европейски-
те фондове Еуджен Теодо-
ровичи.

„ К о о р д и н и р а н и т е 
действия между България 
и Румъния са много ва-
жни, особено при канди-
датстване по Механизма 

за свързване на Европа в 
сектор „Транспорт”. По 
тази причина бе догово-
рено страните да се под-
крепят пред Европейска-
та комисия при подаване 
на проектни предложения 
и съвместно да работят 
за набелязване на прио-
ритетните трасета”, 
коментира  министър 
Ангелкова. По думите й 
подобряването на кора-
боплаването по река Ду-
нав е много важно както 
за двете държави, така 
и за развитието на вът-
решноводните пътища на 
Европейския съюз. „Поради 
неговото трансгранично 
значение и ефект върху 
един от най-екологичните 
видове транспорт – во-
дния, съвместният про-
ект отговаря на всички 
изисквания на Механизма 
за свързване на Европа и 

има реален шанс да полу-
чи финансиране от пред-
видените 406 млн. евро 
за български проекти за 
транспорт”, допълни тя. 
Проектът предвижда ин-
дикативно 85 млн. евро 
да бъдат насочени за от-
страняване на критични-
те участъци в българска-
та част на река Дунав.

По време на среща-
та на министър Ангелко-
ва с вицепремиера Ливиу 
Драгнеа е договорено и в 
най-кратки срокове под-
писването на меморандум 
за сътрудничество за по-
строяването на 2 нови мо-
ста над река Дунав между 
градовете Силистра – Къ-
лъраш и Никопол – Турну 
Мъгуреле. Реализацията 
на двата проекта вероят-
но ще се финансира чрез 
публично-частно парт-
ньорство.

Емил Христов

Националният експертен съвет към 
Министерството на регионалното раз-
витие разреши изменение на Подробния 
устройствен план за реконструкция и 
електрификация на жп линията Димитров-
град – Свиленград, фаза 4.1 „Димитров-
град – Харманли”. Съветът заседава под 
председателството на зам.-министъра 
на регионалното развитие Ангел Петров. 
Изменението на ПУП – парцелен план, ка-
сае реконструкцията на съществуващата 
въздушна електрическа линия на терито-
рията на землището на с. Нова Надежда, 
община Хасково.

Решението на Експертния съвет към 
МРР е част от техническите дейности 
по проекта за реконструкция и електри-
фикация на железопътната линия Пловдив 
– Свиленград. Това ще позволи оптимизи-
ране на трасето за скорост на движение 
до 160км/ч. Проектът се финансира по 
Оперативна програма „Транспорт“ и е на 
стойност над 663 млн. лв. Възложител на 
ремонтните дейности е Национална ком-
пания „Железопътна инфраструктура“, а 
проектант е „Терна“ АД.

Отвориха офертите за об-
ществената поръчка за избор на 
изпълнител на инженерно-консул-
тантски услуги с предмет „Про-
ект за разширение на метрото 
в София, трета метролиния – 
бул. „Ботевградско шосе” – бул. 
„Владимир Вазов” – централна 
градска част – жк „Овча купел”, 
първи етап – от км. 4+950 до 
км. 11+966,34”. В търга докумен-
ти са подали трима кандидати. 
Това са: обединение ИМИ, в кое-
то участват „Инфрапроект Кон-
султ” ЕООД, „Метроконсулт БГ” ЕООД и „Инфрам” АД; обединение 
„Ен Ар – Ежис – Рубикон”, включващо водещ партньор „Ен Ар Консулт” 
ЕООД, „Ежис България” ЕАД, „Ежис Рай” СА и „Рубикон Инженеринг” 
ЕАД; и консорциум „София М3”, съставено от „Трансгео” ООД, „Гама 
Сървисиз” ЕООД и „Д’Аполония” (Италия).

В обхвата на обществената поръчка влизат инженерно-консул-
тантски услуги по всички четири обособени позиции на първия етап 
от третия метродиаметър. Работните проекти по 4-те позиции ще 
се изготвят от различни изпълнители. Процедурата за избор на из-
пълнител за проектиране и строителство на първия етап от третия 
метродиаметър беше обявена в началото на април т.г., но впослед-
ствие беше отменена от Комисията за защита на конкуренцията.

Първият етап от третия метродиаметър обхваща участък с 
обща дължина над 7 км. Той започва от бул. „Вл. Вазов”, продължава 
по ул. „Професор Милко Бичев”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, пре-
минава под Орлов мост, бул. „Васил Левски”, бул. „Патриарх Евтимий”, 
бул. „Прага” и ул. „Георги Софийски”, като достига до Медицинска 
академия на бул. „България” и бул. „Иван Гешов”. По трасето се пред-
вижда да има 7 метростанции.

Две от най-пострадалите от 
наводненията през юни улици в кв. 
„Аспарухово” във Варна вече са ас-
фалтирани. Ремонтът на ул. „Ниша-
ва” и ул. „Маркови кули” е на финален 
етап и в момента се изпълняват 
довършителни дейности. Обекти-
те са част от акцията на община 
Варна за аварийно възстановяване 
на пътните настилки на 28 улици в 
квартала заедно с прилежащите им 
съоръжения. Обновяването започна 
на 24 септември и трябва да бъде 
изпълнено в рамките на 30 дни.

От Дирекция „Инженерна инфра-
структура и благоустрояване” в об-
щина Варна съобщиха, че улиците 

„Перикоп” и „Детелин войвода” са го-
тови на 70%. Физическият напредък 
при ул. „Джанавара”, „Борис Киряков”, 
„Нарва”, „Горна студена”, „Балкапан” 
и „Моряшка” е надхвърлил 50%. Ре-
монтни дейности се извършват 
и по улиците „Галатея”, „Боровец”, 
„Крайбрежна”, „Станчо Димитриев”, 
„Адмирал Грейг”, „Фичоза”, „Панорам-
на”, „Георги Купов”, „Лайош Кошут”, 
„Морава”, „Гривица”, „Дряновски ма-
настир” и пътя за стария фар.

Изпълнители на строителните 
дейности са „Инжстройинженеринг” 
ЕООД и „Хидрострой” АД. Стой-
ността на възстановителните ра-
боти ще надхвърли 3,6 млн. лв.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г - н 

Косев, и в 

деня на нашия 

разговор дъждът не спря 

над цялата страна. Как-

то споделя един от попу-

лярните тв синоптици, 

„сигурно и Господ не знае 

откъде се взе толкова 

вода на небето“. Естест-

вено, това провокира 

въпроса за превенцията 

срещу бедствия.

Нашата община се на-
мира в Централна Бълга-
рия, на място, където дъж-
довете са повечко, но пък 
когато Бог е раздавал зе-
мята, за нас е отделил пе-
съчлива и чакълеста поч-
ва. Тя не задържа водата 
и това е една от причини-
те да нямаме проблеми с 
поройните, чести и дос-
та напоителни дъждове. 
През нашата територия 
преминава една от най-
големите български реки 
– Тунджа, а и две по-малки. 
Коритата им се поддър-
жат в добро състояние и 
това е втората причина 
за устойчивия отток на 
дъждовните води. В две 
от нашите села – Едрево 
и Елхово, които са полуп-
ланински по своя харак-
тер, има няколко десетки 
дерета, където при обилни 
валежи потенциално може 
да стане беля. Но със 
собствените средства на 
общината, а и със съпри-
частността на жителите 
на двете села успяваме да 
поддържаме водопроводи-
мостта на тези естест-
вени водни канали. 

Наистина, с природа-

та шега не бива, но би 

трябвало в градовете да 

има изградена система 

за отвеждане на повърх-

ностните води извън 

населените места. Как 

е решен проблемът с ка-

нализацията във вашата 

община?

За съжаление на тери-
торията на нашата об-
щина няма канализационна 
мрежа. От две години сме 
готови с проект за из-
граждане на канализация в 
общинския център заедно 
с ПСОВ с възможност към 
системата да бъде вклю-
чено и с. Нова махала с не-
говите около 850 жители. 

Проектирането беше 
финансирано с евросред-
ства по Програмата за 
техническа помощ и е на 
стойност 350 хил. лв. Голя-
мата ни надежда – моята 
и на хората от Николаево, 
е новият програмен пери-
од. През 2014 – 2020 г. и 
нашата администрация, и 
държавата сме длъжни да 
направим всичко възможно 
водният цикъл на община-
та да се случи. Разбираме, 
че това е сложно и скъпо 
строителство, но в мно-
го от по-малките градове 
българските фирми блес-
тящо защитиха реномето 
си и значително помогнаха 
да се подобри качеството 
на живот на хората.

Важното е да бъде 
справедливо поставен и 
решен въпросът с финан-
сирането на обекти от 
водната инфраструктура 

и за по-малките населени 
места, а не само на тези 
с прословутите над 10 000 
е.ж., които бяха приори-
тет на програмния период 
2007 – 2013 г. 

Ние имаме готовност 
веднага да направим съ-
ответните по закон по-
стъпки, за да стартира 
строителството на ВиК 
системата. 

Нека само да поясня, че 
става дума за интегриран 
проект – едновременно 
със строително-монтаж-
ните работи по канализа-
цията с едно разкопаване 
да бъде подменен и пи-
тейният водопровод. Зна-
ете – сегашният е стар, 
етернитов. Такава беше 
практиката в едни по-да-
лечни години. Но авариите 
са чести и качеството на 
водата се влошава.

По линия на ДФ „Земе-
делие”, мярка 321, в рамки-

те на миналия програмен 
период успяхме все пак да 
подменим тръбите на пи-
тейния водопровод на с. 
Елхово за около 4 млн. лв. 
Това се прие добре от 
местните жители,  но 
стана и повод за комен-
тари от останалите села 
в общината. Имахме оба-
че мотив да предпочетем 
именно това село – там 
водопроводът беше най-
стар, с най-много про-
блеми, а водата беше със 
силно занижено качество. 
Разбира се, най-доброто 
решение е, когато про-
блемите се отстранят 
навсякъде, но все пак фи-
нансирането е сложна и 
отговорна дейност. В за-
ключение на тази тема 
искам да подчертая, че об-
щина Николаево няма про-
блеми с питейната вода. 
Тя е достатъчна, вкусна е 
и нашите хора са доволни 

от това.

Да преминем към 

пътната инфраструкту-

ра. Общинският център 

е разположен до важни 

транспортни артерии: 

подбалканския път Со-

фия – Бургас, възловото 

шосе Букурещ – Русе – 

Свиленград – Турция през 

Прохода на Републиката. 

Уверих се, че и до селата 

се пътува нормално. И 

все пак, има ли необходи-

мост от подобрения?

Четвъртокласната 
пътна мрежа, за която 
ние се грижим, наистина е 
в много добро състояние. 
Полагаме изключителни 
усилия за нея. По пътища-
та няма дупки, защото от-
лично разбираме, че по тях 
пътуват нашите деца, 
линейките на „Спешната 
помощ”, снаб дителните 
коли с храни, напитки, ме-
дикаменти. Животът на 
хората зависи от поддър-
жането на пътищата.

И все пак през ноември 
2011 г. шофьор на автовоз 
с багер отгоре не прецени 
височината на товара си и 
счупи гредите на мост от 
системата на третоклас-
ните пътища, които се 
поддържат от държавата. 
Тази година отсечката 
беше включена в плана за 
аварийни ремонти на АПИ 
и от август строителите 
се заеха с поправката й. 
Мостът трябва да е го-
тов през ноември. 

До трите села наисти-
на се пътува нормално, но 
в тях има много още как-
во да се желае. Просто не 
достигат средства. 

А достигат ли сред-

ства за реновиране на 

образователната инфра-

структура? Съгласете 

се, че ако няма хубави и 

уютни детски градини и 

училища, младите семей-

ства ще потърсят ре-

шение на проблемите си 

другаде, извън Николаево.

С гордост мога да де-
кларирам, че и в четирите 
населени места имаме до-
бри детски градини и учи-
лища. Професионалната ни 
гимназия, освен че е про-
филирана за подготовка на 
учениците по електротех-
ника, развива рибовъдно 
направление и други специ-
алности, които се търсят 
в региона. Материалната 
база е отлична – сам ви-
дяхте това при нашата 
обиколка. Училищата са 
санирани, отговорят на 
критериите за енергийна 
ефективност. Стреме-
жът ни е да запазим не-
покътнати от преврат-
ностите на времето и 
на политиката детските 
градини и училища, защо-
то това са институции, 
които осигуряват бъдеще-
то на общината ни. 

Друга ваша грижа е 

и благоустрояването на 

населените места.

Да, може би ще е по-ин-
тересно да започна с рабо-
тата ни по пешеходната 
инфраструктура, защото 
тя внася не само колорит 
във визията на общината, 
но е и място за контакти, 
за придвижване на хора с 
увреждания, т.е. тя е като 
хляба – най-ценна. Цен-
тралните пространства 
и в четирите населени 
места в общината, т.нар. 
площади, са визитната им 
картичка.

Зоните за отдих зае-
мат водещо място в на-
шата програма за работа 
през мандата. Защото те 
директно кореспондират 
с по-доброто качество на 
живот на хората. 

Освен това имаме и 
проектна готовност за 
основен ремонт на чет-
въртокласната пътна 
мрежа. Предвиждаме ця-
лостно преасфалтиране, 

Георги Сотиров

В централната част на България, в 
източния край на Розовата долина, меж-
ду Стара планина и Средна гора, по по-
речието на река Тунджа, откриваме Ни-
колаево. Хълмът Асара, който доминира 
от северната му страна, е една от ви-
зитките на града. Другата е свързана 
с предание. То поразително прилича на 
известната легенда за 40-те българ-
ски девойки, които завързват косите 

си една за друга и се хвърлят в морето 
край Калиакра, за да не попаднат в ръце-
те на османските поробители. 

Имената на двете реки, идващи от 
Хаинбоазкия Балкан – Радова и Лазо-
ва, са от историята за двете красиви 
девойки Рада и Лаза. За да не загубят 
българското си име и вяра, те реша-
ват да се хвърлят от стръмния склон 
на Асара, сплитат дългите си смолисти 
коси и скачат в стихията на бурните 
води. Великата им саможертва не оста-

Косьо Косев е роден на 1 януари 1967 г. в Нико-

лаево. Завършил е Стопанската академия „Д. А. 

Ценов” в Свищов като магистър по икономика. 

Бил е директор на Дирекция „Социално подпомага-

не” за общините Гурково и Николаево. От ноември 

2007 г. е кмет на община Николаево.
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Г - н

ев, и в 

я на нашия
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И НСОРБ

ва забравена. И досега поколения наред 
споменават имената им, когато става 
дума за двете реки.

Част от историята е свързана и с 
църквата „Св. св. Кирил и Методий”, по-
строена през 1897 г. Тя съхранява цен-
ни стенописи и икони. По-стар с 55 г. е 
храмът „Св. архангел Михаил” в близкото 
с. Елхово.

В Розовата долина, известна и като 
Долината на тракийските владетели, се 
намират към 1500 могили, от които само 

150 проучени. Землището на Николаево 
не прави изключение.

Това е малка част от историята на 
общинския център, където хронологията 
на културните пластове на хълма Аса-
ра показва живот от ранно желязната 
епоха през I хилядолетие пр.н.е., ранно-
византийския период от IV – VI в., ран-
нобългарския от IX – XII в. и по-късния 
от XIII – XIV в. Останалото четете в 
нашия разговор с кмета на общината 
Косьо Косев.

изграждане на банкети и 
отводнителни канавки, на 
хоризонтална и вертикал-
на сигнализация. 

Работим и по спортна-
та инфраструктура. Зала-
та ни е чудесно съоръже-
ние. В нея се провеждат 
състезания по волейбол, 
хандбал, минифутбол. Обо-
собили сме и фитнес зала. 
Всичко това е оборудвано 
с необходимите санитар-
ни помещения, климатици 
и т.н. 

Съвсем приличен е и 
градският стадион. Има 
идея за неговото обно-
вяване по проект „Краси-
ва България”. Трите села 
също разполагат с добри 
спортни площадки. С други 
думи, стараем се на мла-
дите хора нищо да не им 
липсва, ако  желаят да во-
дят здравословен живот. 

Може би тук е място-
то да поговорим за една 
реализирана моя мечта – 
соларното улично освет-
ление в общината. Пари-
те за електричество са 
солидно перо в бюджета 
на всяка община и затова 
пристъпихме към разви-
тието на този проект. 
Строителите изградиха 
инфраструктурата и мон-
тираха уличните стълбо-
ве с близо 560 осветител-
ни тела. Знаете, че всяка 
лампа е индивидуална, за-
хранва се през деня, а през 
нощта отдава светлина-
та. Тази автономност ни 
позволи да монтираме ос-
ветление и на места, къ-
дето никой от хората не 
е предполагал, че може да 
има – парковете например. 
Стойността на този ев-
ропейски проект е около 2 
млн. лв. Инвестицията си 
струва, защото системи-
те имат дълъг период на 
експлоатация, към 10 го-
дини. 

И все пак, добре ли се 

живее с прекрасния пла-

нински въздух във ваши-

те села?

Моят отговор не може 
да бъде еднозначен. Ще 
започна с липсата на дос-
татъчно и привлекател-
ни работни места. След 
демократичните промени 

нашите промиш-
лени предприятия 
бяха разпрода-
дени и закрити. 
И младите хора, 
както е навсякъ-
де в страната, 
се ориентираха 
към по-големите 
градове. При нас 
Стара Загора и 
Казанлък са осо-
бено предпочита-
ни и за живеене, и 
за работа. 

Хубавото е, 
че в последните 
години хората се 
върнаха към земеделския 
бизнес. Климатът ни е 
благоприятен за отглеж-
дането на етеричнома-
слените култури, за нови 
лозови масиви и трайни 
насаждения. Млади семей-
ства започнаха да кома-
сират земя и да правят на 
нея масиви с лавандула или 
рози, да засаждат овощ-
ни градини. Инвеститор 
купи около 500 дка с иде-
ята да направи черешова 
и прасковена плантация с 
модерни методи на рабо-
та – капково напояване, 
агронаука и прочие. Така 
по време на активния се-
зон ще се открият доста 
работни места. 

Сигурно малцина зна-
ят, че на наша територия 
е построено най-голямото 
в страната сладководно 
рибовъдно стопанство. 
Това са съоръжения, разпо-
ложени на 3 хил. дка площ. 
В тях се отглежда най-до-
брата сладководна риба в 
България. Заявено е и ин-
вестиционно намерение 
за строеж на цех за рибни 
консерви.

Имаме и инвестицион-
но решение – чрез опера-
тивните програми да се 
създаде животновъдно 
стопанство за около 1500 
броя едър рогат добитък. 
Идеята е да се затвори 
цикълът – от отглежда-
нето на добитъка до про-
изводството на млечни 
продукти със запазената 
марка на Николаево. Всич-
ко това създава препита-
ние на хората от община-
та, но то определено не е 
достатъчно.

Вероятно даденост-

ите на вашата община, 

свързани с историята, 

могат да насочат част 

от хората да търсят 

препитание в туризма?

Наистина, географско-
то разположение и приро-
дата на Николаево са при-
казни. Това е несравнимо 
кътче, където буквално 
се кръстосват сенките 
на Балкана и на Средна 
гора, където вечерните 
залези напомнят мистич-
на изповед, където цъфти 
дъхавият гюл, зрее сладък 
мискет, където реките са 

пълни с риба, горите – с 
дивеч и гъби. А северно 
от общинския център, в 
местността Топлицата, 
е историческата забеле-
жителност – крепостта 
Асара, която е охраня-
вала прохода Хаинбоаз. 
Изградена е от три реда 
крепостни стени. Друга 
такава крепост е само 
Царевец във Велико Тър-
ново.

На хълма Асара се на-
мира и легендарната Цар-
ска дупка. През 1988 г. ар-
хеолозите разкриха част 
от крепостните стени, а 

наш съгражданин доказва, 
че по тези места е била 
разположена древната 
келтска столица Тиле. 
Мотивира се и със стра-
тегическото място на 
града, от височините на 
който се откриват голе-
мите простори на изток, 
юг и запад. Ако успеем со-
лидно да разработим тази 
теза, крепостта Асара 
може да стане интересен 
маршрут за любители-
те археолози и историци. 
Това безспорно ще доведе 
след себе си ползи за об-
щината – повече туристи, 
развитие на съпътстващ 
бизнес. 

Втори мандат сте 

кмет и сигурно позна-

вате всеки от тези над 

5000 души, които живеят 

в общината...

Нашата община е ком-
пактна – с 5100 души на-
селение. Преди двата си 
мандата бях и зам.-кмет, 
така че съм имал време не 
само да опозная съгражда-
ните си, но и да разбера 
техните проблеми. По-
знавам хората, знам всяка 
една улица в общината, 
всяка дупка на пътя, ако 
щете. В момента по линия 
на инвестиционната поли-
тика на държавата имаме 
отпуснати 1 млн. лв. за до-
вършителните строител-
ни работи на социален дом 
от резидентен тип. Там 
ще преместим Центъра за 
социална рехабилитация и 
интеграция, Дома за нас-
таняване от семеен тип 
и Дома за настаняване на 
деца, лишени от родител-
ски грижи. РЗП-то е над 
2000 кв. м. 

Приключи търгът за 
обзавеждане на помеще-
нията, така че сме на фи-
налната права. Надявам 
се в началото на 2015 г. 
сградата да влезе в екс-
плоатация, а ние да полу-
чим държавно финансиране 
за около 45 нови работни 
места там. 

Привърши ремонтът 
на съседна на общината 
сграда, където ще на-
станим нашия Център за 
административно обслуж-
ване на населението – ка-

дастър, местни данъци и 
такси, ГРАО. И той стана 
по линия на проекта „Кра-
сива България”, от който 
ни бяха отпуснати около 
100 хил. лв. 

По мярка 322 от ПРСР 
спечелихме европейско фи-
нансиране и ремонтирахме 
изцяло четирите читали-
ща на територията на 
общината. Моето разби-
ране е, че всеки спечелен 
от Европа лев трябва да 
се изразходва умно.

Age ,  quod  ag is ,  e t 

respice finem – „Прави, 

каквото правиш, за после 

мисли”. Добре са го каза-

ли древните, нали?

Наистина умно е каза-
но. За да си добър управле-
нец, на първо място тряб-
ва да си почтен човек. 
Останалото е ежедневен 
труд, който се измерва с 
различни категории и нор-
ми: познаване на пробле-
мите, кураж нещата да се 
случват, настойчивост 
пред висшестоящите в 
името на общината, зна-
ния.

Ние сме социално ори-
ентирана община. Поли-
тиката ни във връзка с 
временната заетост е да 
търсим всякакви начини 
да създадем работни мес-
та. Макар и временни, те 
имат изключителен ефект 
върху цялостния живот на 
града и съставните села. 
Затова тук е спокойно, 
няма криминален контин-
гент, хората замръкват 
без притеснение. В този 
смисъл общината е и най-
големият работодател 
– по програмите за вре-
менната заетост препи-
тание намират близо 300 
души.

Това, че съм иконо-
мист от Свищовската 
академия, е голям плюс за 
работата ми като кмет. 
Защото за всяко нещо 
– инфраструктура, чи-
талище, детска градина, 
бордюри и тротоари, нови 
работни места, на първо 
място трябва да поста-
виш икономическата це-
лесъобразност, която ще 
доведе до добруването на 
хората. 

Реновираното 
градско читалище

Красива паркова среда

Една от туристическите атракции – 
Каменният мост над р. Радова

Добри инфраструктурни решения
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Мартин Славчев

„Община Павликени 
продължава успешната 
си поредица от церемонии 
по първа копка на значими 
инфраструктурни обек-
ти, които ще изградим за 
нашите жители. Съвсем 
наскоро дадохме началото 
на рехабилитацията на 
15 км общински пътища. 
Днес обръщаме лице към 
спорта и започваме из-
граждането на дългоочак-
вани и много полезни за 
обществеността обек-
ти”. Това заяви кметът 
на община Павликени инж. 
Емануил Манолов преди 
церемонията по първа ко-
пка за новия закрит плу-
вен басейн в града. 

Модерният комплекс 
щ е  е  р а з положе н  д о 
Спортната зала. Реали-
зира се по проект „Спорт, 
пълноценен отдих и раз-
влечения на територия-
та на община Павликени”. 

Той е най-мащабният от 
спортната инфраструк-
тура и се изпълнява с ев-
ропейски средства. Освен 
плувния басейн ще бъдат 
изградени и реконструи-
рани редица други обекти. 

Основната цел е оси-
гуряването на устойчи-
во развитие на община 
Павликени, повишаване 
на жизнения стандарт на 
населението и подобря-
ване на селищната среда 
посредством развитие на 
социалния туризъм чрез 
създаване на условия за 
спорт и отдих.

Договорът за безвъз-
мездна финансова помощ 
е сключен на 27 ноември 
2012 г .  между oбщина 
Павликени и ДФ „Земеде-
лие” по мярка 321 „Основ-
ни услуги за населението 
и икономиката в селските 
райони” от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони 2007 - 2013 г. Той е на 
стойност 6 915 134,00 лв. 
Сумата е изцяло предос-

тавена по програмата. 
З а  и з п ъ л н е н и е  н а 

строителството е анга-
жиран консорциум „Спорт 
Павликени”, като водеща-
та фирма в него е „Кали-
стратов Груп” ООД. 

Официални гости на 
събитието бяха Милка 
Христова, народен пред-
ставител от 42-рото 
народно събрание, инж. 
Дончо Дончев, председа-
тел на Общинския съвет 
към община Павликени, 
Николай Ганев, участник 
в Олимпиадата в Монре-
ал през 1976 г. и почетен 
гражданин на Павликени, 
бронзовият медалист от 
Световното първенство 
по футбол в САЩ през 
1994 г. и председател на 
Зоналния съвет на БФС 
Трифон Иванов. 

С градата ще бъде 
съставена от две раз-
лични по височина тела. В 
по-високото ще е разпо-
ложен плувният басейн с 
размери 12,5х25 м, който 

ще има пет състезател-
ни коридора. Към него ще 
бъдат осигурени метални 
сглобяеми трибуни за 110 
зрители.

В приземното ниво на 
ниското тяло ще са об-
служващите зони – каса 
за продажба на билети, 
съблекални, помещения 
за треньори, зала за фи-
зическа подготовка, а в 

сутерена - местата за 
домакина, съдиите, лекар-
ски кабинет и др. Ще бъде 
създадена топла връзка 
със съществуващата 
спортна зала.

Проектът „Спорт, пъл-
ноценен отдих и развле-
чения на територията на 
община Павликени” включ-
ва още реконструкция на 
градския стадион „Ганчо 

Панов”, два тенис корта 
и игрище за мини футбол, 
както и изграждане на 
площадки за спорт и от-
дих в град Бяла черква и 
селата Недан, Карайсен и 
Върбовка. „Гарантирам, че 
всичко ще бъде изпълнено 
в срок и с необходимото 
качество”, увери присъст-
ващите инж. Павел Кали-
стратов. 

Финансирането е по ПРСР и касае обекти от спортната инфраструктура

Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, инж. Павел Калистратов, 
управител на „Калистратов Груп” ООД, и бронзовият медалист от САЩ’94 и 
председател на Зоналния съвет на БФС Трифон Иванов

Свилена Гражданска

Столичната община е подала проект за 5 млн. лв. за 
изграждане на 71 социални жилища в „Люлин" и „Модерно 
предградие" по Оперативна програма „Регионално разви-
тие 2007 - 2013"  по схема „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от населението 
и други групи в неравностойно положение”.  Става дума 
за довършване на бл. 959 в „Люлин", чието изграждане е 
започнало през 1991 г., и строителство на сграда в „Мо-
дерно предградие". В проекта са включени още мерки за 
благоустрояване на прилежащото околно пространство. 

„Проектното предложение на Столичната община 
предвижда прилагане на интегриран подход за повиша-
ване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и 
уязвимо положение, както и създаване на възможности 
за достъп до различни социални услуги“,  коментира про-
екта зам.-кметът на София Ирина Савина.

Община Варна обяви търг за изграждане на социални 
жилища в район „Аспарухово“. Проектът се финансира по 
мярката за подкрепа на уязвими, малцинствени и социално 
слаби групи от Оперативна програма „Регионално развитие  
2007 - 2013“. Поръчката ще се изпълнява, в случай че се 
осигури финансиране. За сградата има одобрен технически 
проект.

Прогнозната цена е 2,6 млн. лв. без ДДС, а срокът за 
работа по нея е до 15 октомври 2015 г. Кандидатите тряб-
ва да имат изпълнен един сходен договор и да са изградили 
поне една жилищна сграда за обществено обслужване с 
разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капа-
цитет от 100 до 200 места за посетители. Критерият за 
избор е най-ниска цена. Оферти се набират до 11 ноември.

Община Долна Мит-
рополия обяви поръчка 
за проектиране и стро-
ителство на ВиК мрежа 
на Тръстеник, помпена 
станция и довеждащ ко-
лектор до пречиства-
телна станция. Проек-
тът обаче засега няма 
осигурено финансиране. 
Договор с избрания из-
пълнител ще се склю-
чи, при положение че се 
осигурят необходимите 
средства от ОП „Окол-

на среда“. Прогнозната 
стойност на поръчката е 
близо 32 млн. лв. без ДДС, 
а срокът за изпълнение е 
24 месеца. В цената са 
включени 10% непредви-
дени разходи. Предстоят 
ремонт и реконструкция 
на водопроводна мрежа с 
дължина 33,6 км, изграж-
дане на 35,9 км битова 
канализация, строеж на 
канализационна помпена 
станция и др. 

Необходимо е учас-

тниците да разполагат 
със собствен ресурс поне 
4 млн. лв. За последните 
пет години те трябва да 

са изградили или ремонти-
рали минимум 30 км водо-
проводни мрежи. Оферти 
се набират до 21 ноември.

Община Банско обяви поръчка за 
архитектурно-художествено оформ-
ление на ул. „Гоце Делчев“ и пл. „24 май“ 
в участъка между ул. „Христо Черно-
пеев“ и ул. „Глазне“ в града. Основна-
та идея на предложението е разра-
ботване на пешеходна зона - „Улица 
на занаятите“. Като център на ком-
позицията е взет съществуващият 
открит канал. На следващ етап ще 
бъдат изградени павилиони за зана-
яти. Проектът предвижда направа на 
пешеходни и автомобилни настилки; 
оформяне на съществуващия открит 
канал и изграждане на воден ефект; 
реконструкция на водопроводна и 
канализационна мрежа; подмяна на 
уличното осветление; засаждане на 

дървесна растителност и затревява-
не. Прогнозната цена е 1,6 млн. лв., а 
срокът за изпълнение - 150 дни. Учас-
тниците трябва да имат опит със 
строителството на сходни обекти 
за последните пет години на стой-
ност еднаква или по-голяма от про-
гнозната цена на поръчката. Оферти 
се набират до 29 октомври.

За изграждане на улица на зана-
ятите в Банско се говори повече от 
10 години. През 2005 г. беше готов 
проектът и бе решено той да се осъ-
ществи с концесия, дори имаше кан-
дидат, но до договор не се стигна. 
Инвестицията тогава бе изчислена 
на 12 млн. евро. Предвиждаше се да 
бъде прокарана цялостна инфра-

структура - вода, канал, електри-
чество, осветление, както и строи-
телство на 26 къщи в етнографски 
стил. Имаше идея и за специално 
училище за майстори с курсове по 
художествена обработка на дърво и 
желязо. 

Зам.-министърът на 
околната среда и водите 
Владимир Дончев и кме-
тът на община Карлово 
д-р Емил Кабаиванов напра-
виха първа копка по проект 
„Доизграждане и модерни-
зация на ГПСОВ и канали-
зационна мрежа в Карлово”. 

Общата му стойност 
е 15,2 млн. лв. и се финан-
сира от Оперативна про-

грама „Околна среда 2007 
- 2013 г.“. Изпълнител е 
ДЗЗД „Карлово - ГПСОВ и 
ВиК“.

„Изграждането на ка-
нализацията на града и 
ефективното пречиства-
не на отпадъчните води 
ще допринесат както за 
опазването на подземни-
те, така и за повърхност-
ните води на Стара река, 

Стряма и Марица, към 
която имаме и междуна-
родни ангажименти във 
връзка с трансграничния 
й характер“, заяви зам.-
министър Кабаиванов. Той 
отбеляза още, че с реали-
зацията на проектните 
дейности ще се подобри и 
инвестиционният климат 
в района. В заключение 
Кабаиванов се обърна към 

Започна строителството на закрития плувен басейн 
в Благоевград. Кметът д-р Атанас Камбитов и светов-
ният шампион по плуване Петър Стойчев направиха 
дългоочакваната първа копка. Съоръжението е част от 
бъдещия спортен комплекс, който ще бъде изграден на 
територията на 8 СОУ „Арсений Костенцев“ в кв. „Еле-
ново“. Новият комплекс ще се простира върху площ от 
23 декара. Освен закрит басейн с олимпийски размери 
той ще включва многофункционални игрища за футбол, 
баскетбол, волейбол и други. Ще бъдат изградени също 
и два големи тенис корта. Съоръжението ще разполага 
с паркинг за над 100 автомобила. 

изпълнителя с апел да за-
върши в срок и качествено 
строителните дейности. 

Проектът предвижда 
доизграждане на градска 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води и ка-
нализация в кварталите 
– „4”, „4а”, „4б”, „77”, „139”, 
„139-а”, „139-б”, „178”, ули-
ца „Елена Снежина” до ул. 
„Граф Игнатиев”, ул. „Хрис-
то Фъргов”, ул. „Гурко Мар-
холев”, ул. „Меден дол”. 

Снимка авторът
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Предстои да бъде издигнат памет-
ник на българския цар Самуил по случай 
1000 г. от смъртта му. Той ще бъде 
изграден до църквата „Света София”. 
Държавният глава Росен Плевнелиев, 
премиерът проф. Георги Близнашки и 
кметът на столицата Йорданка Фан-
дъкова присъстваха на тържествен во-
досвет по повод поставянето на осно-
вен камък на мястото, където ще бъде 
изграден монументът. 

Като председател на Националния 
организационен комитет министър-
председателят отбеляза в словото си, 
че цар Самуил е един от най-героични-
те, драматични и трагични личности. 
„Прозрението на един народ се извайва, 
като премине през трагизма и страда-
нието“, добави той. По думите му на-
ционалната идентичност се основава 
на жертвите, направени в миналото в 
името на бъдещето.

„Подкрепям всички инвес-
тиции в София, защото про-
менят средата и осигуряват 
нови работни места, но двой-
но повече подпомагам вложе-
нията в образователната 
инфраструктура”, заяви при 
откриването на Американ-
ско-английската академия 
Йорданка Фандъкова – кмет 
на Столичната община. „Поз-
дравявам всички, които са 
работили, за да стане факт 
тази прекрасна сграда. Благодаря на 
инвеститорите, както и на кметове-
те на район „Панчарево” и село Лозен 
за това, че активно се включиха в осъ-
ществяването на проекта”, добави тя 
и допълни, че най-важно за едно училище 
са хората и учителите, които могат 
да мотивират учениците, да ги нака-
рат да заобичат книгите. Йорданка 
Фандъкова каза още, че в академията 
се обучават 120 деца на София от 30 
националности. „Тук децата не само се 
учат, но и се възпитават в уважение 
и толерантност”, поясни кметът на 
Столичната община. През последните 

няколко години в район „Панчарево” са 
изградени три нови детски градини, а 
в момента се изгражда и ново училище. 

Идейният проект на Американско-
английската академия е разработен 
от американското архитектурно бюро 
McConley & Associates International. Изпъл-
нител е „Маркан” ООД, а стойността 
е близо 13 млн. лв. Училищната сграда 
включва голяма концертна зала, компют-
ризирани учебни стаи с интерактивни 
смарт бордове, озеленен покрив с об-
ширна покривна тераса и библиотека с 
излаз на открито. Покритият паркинг е 
862 кв. м (28 паркоместа). 

Седем кръсто-
вища в София ще 
бъдат разширени 
поради нуждите на 
Интелигентната 
система за управле-
ние на движението. 
По една допълнител-
на лента за десен 
завой ще бъде изгра-
дена на бул. „Евлоги 
и Христо Георгиеви” 
– ул. „Генерал Гурко” 
и на бул. „Прага” – „Пенчо 
Славейков”. Останалите 
кръстовища, на които ще 
бъдат извършвани ремонт-
ни дейности, са бул. „Бълга-
рия” – бул. „Черни връх”, бул. 
„Евлоги и Христо Георгиеви” 
– бул. „Драган Цанков”, бул. 
„Г. М. Димитров” – бул. „Дра-
ган Цанков”, бул. „България” 
– бул. „Тодор Каблешков” и 
площад „Орлов мост”. Това 
стана ясно при представя-
не на изпълнението на про-
екта за интегриран столи-
чен градски транспорт по 
ОП „Регионално развитие 
2007 – 2013”. Скоро за стро-
ително-ремонтните дей-
ности по седемте обекта 
ще бъде обявена общест-
вена поръчка. Същевремен-
но се очаква до седмици да 
бъде избран и изпълнител за 
изграждането на трамвай-
ната линия Семинарията 
– „Дървеница”. През август 
бяха отворени постъпили-
те оферти на кандидатите 
и по думите на Цветан Цо-
лов – ръководител на проек-
та, в момента приключва 
работата на комисията по 
прегледа и оценка на техни-
ческите предложения. 

„Очакваме Върховният 
административен съд да 

се произнесе по плана на 
кръстовището на две нива 
на бул. „България” и бул. 
„Акад. Ив. Ев. Гешов”, за да 
стартираме втория етап 
от реконструкцията на 
трамвайния релсов път по 
бул. „България”. Той обхва-
ща обновлението на 500 м 
участък”, обясни Цветан 
Цолов и припомни, че през 
юли беше завършена пър-
вата фаза от ремонта на 
трасе по булеварда с дъл-
жина 3204 м двоен коловоз. 
Изпълнител бе „СК-13 Тран-
сстрой” АД. В началото на 
септември при тунела на 
обръщателното ухо „Бо-
рово” беше монтирано и 
устройство за смазване 
на релсите за намаляване 
на шума от преминаващи-
те трамваи. В момента 
се извършва озеленява. 
Изпълнява се и система за 
напояване. 

„Целта на проекта е 
да се осигури ефективно 
развитие, интелигентно 
управление и устойчиво 
подобряване на градския 
транспорт”, заяви Цветан 
Цолов и добави, че е при-
ключило изпълнението на 
най-големия като стойност 
компонент – доставката и 

въвеждането в екс-
плоатация на 50 
нови нископодови 
тролейбуса. С тях 
са обновени 90% от 
тролейбусния парк 
на София. Новите 
превозни средства 
са енергийно ефек-
тивни, със систе-
ма за управление, с 
която се намалява 
използваната елек-

троенергия до 15%. Оборуд-
вани са с климатик в салона 
за пътници и в кабината на 
шофьора. Освен това пре-
возните средства са дос-
тъпни за хора с увреждания 
и за детски колички. 

Завърши изпълнение-
то и на инсталирането 
на 600 електронни ин-
формационни табла. Друг 
много важен компонент 
на проекта е доставката 
и инсталирането на ITS 
оборудване (Интелигент-
на система за управление 
на движението), за която 
в момента се провежда 
обществената поръчка за 
избор на изпълнител. „Този 
компонент ще осигури 
приоритет на 750 превоз-
ни средства на общест-
вения транспорт, които 
преминават през 20 от 
най-натоварените регули-
рани кръстовища”, посочи 
Цветан Цолов. 

Стойността на целия 
проект е над 62 млн. евро, 
от които 42,5 млн. евро са 
осигурени от Европейския 
фонд за регионално раз-
витие, 7,5 млн. евро са от 
държавния бюджет, а оста-
налата сума представлява 
местно съфинансиране. 

Емил Христов

„Наложи се да бъде из-
градено изцяло ново ОДЗ в 
с. Герман, защото старата 
детска градина пострада се-
риозно при едно от последни-
те земетресения в София и 
имаше препоръка тя да бъде 
съборена. Досега малчуга-
ните се налагаше да ходят 
на занималня в помещение в 
кметството на село Казиче-
не. Но вече си имат нова и 
много модерна детска градина, която е 
радост за окото“, каза при откриването 
на сградата Йорданка Фандъкова – кмет 
на Столичната община. Тя бе придружена 
от зам.-кмета Ирина Савина. Те обиколи-
ха всички изцяло обзаведени стаи, обо-
рудвани кабинети и помещения в градина-
та, както и детската площадка отпред. 

Самото заведение е построено за 
6 месеца от „Булстрой Груп” ООД. От-
пуснатите средства са малко над 2,3 
млн. лв., като в това число се включва и 
обзавеждането на зданието. 

На първия етаж на детската гради-
на са разположени стаи за една градин-
ска група за 25 деца и една яслена за 20 
деца, физкултурен салон, кухня, админи-
стративни, обслужващи и стопански по-
мещения, лекарски кабинет, методичен 

кабинет и блок за съхранение и пране на 
бельо. На втория са разположени 3 гра-
дински групи по 25 деца и битово поме-
щение за персонала.

Отоплението се осигурява от високо-
ефективна термопомпа. Изградени са и 8 
слънчеви колектора, които са монтирани 
на покрива на сградата. При недостиг 
на слънчева енергия може да се използва 
термопомпата или електрически нагре-
вател.

На тръгване столичният кмет про-
вери и напредъка на строителството на 
сградата на 84 ОУ „Васил Левски”. Фан-
дъкова посочи, че изграждането върви 
по план и учебното заведение трябва да 
бъде отворено през септмври 2015 г. Учи-
лището се състои от основен двуетажен 
учебно-административен корпус.

Снимка авторът

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска

„През август 2015 г. 
трябва да е готов заводът 
за механично-биологично 
третиране на отпадъци с 
производство на RDF гори-
во в с. Яна, местността 
Садина.“ Това заяви кме-
тът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова, 
която инспектира обекта. 
„Валежите през лятото са 
забавили сериозно строи-
телството му и още преди 
четири седмици поискахме 
от изпълнителя да предста-
ви нови графици за работа, 
с които да бъде наваксано 

изграждането“, обясни тя. 
Изпълнител е обединение 
„Актор АД – Хелектор АД“. 
Стойността на договора 
е 213 462 193 лв. Годишно 
тук ще се обработват 410 
хил. т отпадъци. 

По думите на Фандъ-

кова има напредък по 3 от 
общо 5-те сгради на заво-
да. Кметът обяви, че се на-
дява до Коледа те да бъдат 
покрити. „Независимо от 
спрените плащания по ОП 
„Околна среда“ Столичната 
община успя да се справи с 

Снимка авторът

Снимка Емил Христов

изграждането на завода за 
отпадъци, така че финансов 
проблем по отношение на 
изпълнението на проекта 
нямаме“, подчерта кметът 
и добави, че оборудването е 
поръчано и се произвежда в 
Германия и Австрия.

От 1 декември столича-
ни ще могат безплатно да 
предават на 10 площадки из 
града едрогабаритни и зе-
лени отпадъци, както и опа-
ковки, пластмаса, хартия, 
стъкло, стари батерии, 
електроуреди и текстил. 

Кметството е сключило до-
говор за използване на депа 
с 5 фирми. 

Разкриването на пло-
щадките е ново законово из-
искване и цели подобряване 
на системата за разделно 
събиране на отпадъците.

Снимки Денис Бучел
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Престижен обект

Така с две думи соб-
ственикът на „Булплан 
инвест“ ООД инж. Антон 
Стоянов казва почти всич-
ко за работата по Хисар-
лъка. Стената е част от 
римска крепост, изградена 
с навлизането на христи-
янството по българските 
земи през IV и началото на 
V в. Достроявана е през 
VI в., преживяла е Първа-
та и Втората българска 
държава и е съборена от 
османските завоеватели 
през XV в.

За първи път е рестав-
рирана през 1919 г. и после 
през 60-те години на мина-
лия век. Тогава е загатна-
то местоположението на 
стени, кули и бойници, но 
едва днес след много усър-
дие от страна на мест-
ната власт в Кюстендил 
тя ще бъде частично въз-
становена и превърната в 
атракция за жителите и 
гостите на града.

Консорциум „Кюстен-
дил“ спечели тази пролет 
поръчката, обявена след 
решението на Минис-
терския съвет да одобри 
проекта на областния 
град за финансиране по 
Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. По нея държа-
вата отпусна общо 500 
млн. лв. за обществено 
значими общински обек-
ти. Този за Хисарлъка е 
получил максимална оцен-
ка по всички показатели 
– техническо предложе-
ние, срок за изпълнение, 
предмет на поръчката и 
стойност. Предложената 
цена е 3 599 160 лв. без 
ДДС и е с тежест 40 т. 
при оценяването на кан-
дидатите. За техническо 

предложение се получават 
45 т., а за срока за изпъл-
нение – 15 т. Критерият 
за оценка е „Икономически 

най-изгодна оферта“. 
Дейностите по проек-

та включват консервация, 
реставрация и експонира-

не на крепостта и на Ла-
пидариума към нея.

„Средствата не позво-
ляват да се направи цяла-
та стена, която е с дъл-
жина 400 м, с 12 бойни кули 
и височина от 4 до 7 м. С 
парите ще се реставрира 
южната част, а от 12-те 
кули ще се направят 3 по 

начина, по който се пред-
полага, че са изглеждали“, 
разказва инж. Стоянов. Ку-
лите ще бъдат с височина 
12 и 14 м и с пътеки около 
тях. Ще бъдат ефектно 
осветени отвън, а вътре 
ще е разположена излож-
бена зала, в която ще се 
експонират артефакти. 

Конструктивните решения

Съчетанието на раз-
личните строителни тех-
ники и материали, както и 
разкритите археологиче-
ски паметници от няколко 
исторически епохи опреде-
лят крепостта на хълма 
Хисарлъка като една от 

най-значимите на тери-
торията на България. 

Тя е паметник на кул-
турата с национално зна-
чение и при всички случаи 
предизвикателство за 
строителите.

„Това е уникално съоръ-
жение. Стените са били 
дебели от 2 до 4 м. Сега 
се борим с механизация, 
с кранове и маса хора и 
пак срещаме трудности 
при такива мащаби. Не 
мога да си представя как 
е правен този градеж пре-
ди толкова векове, когато 
всичко се е изпълнявало на 
ръка“, разказва строите-
лят. Но в същото време 
признава, че усещането 
да се възражда древна 
крепост трудно може да 
бъде сравнено с друго.  Да 
се връщаш във времето и 
да се потапяш в него също 
се оказва голямо предиз-
викателство. Работата 
е съвсем различна от оби-
чайната. Пътеки, стълби, 
ниши за копия, спускащи 
се врати, дори големите 
греди, които залостват 
портата – всички тези 
елементи изискват спе-
цифичен подход. Техно-
логията на някогашното 
строителство все още 
остава неразкрита до-
край, но по-интересното е, 
че материалите, ползвани 
от старите майстори, и 
до момента са здрави. 

Затова инж. Стоянов 
изразява опасения дали е 
намерил най-добрите про-
дукти на пазара, с които 
да възстанови стената, 
и дали ще издържат дос-
татъчно дълго. Например 
римските тухли, с които 
се зидат стените на кре-
постта, приличат на на-
шите тротоарни плочки, 

но се внасят от Турция. 
Това се налага, защото 
няма български производи-
тел, който да гарантира 
качеството на продукта. 
Другият основен матери-
ал – камъкът, се кара от 
няколко места. За него 
няма специално техноло-
гично изискване от На-
ционалния институт за 
недвижимо културно на-
следство. Затова камък 
пристига от Рударци, от 
кариера край Струма и 
дори от Гоце Делчев, кой-
то е на близо 200 км раз-
стояние. Надеждата на 
строителите е направе-
ното да издържи във вре-
мето. 

Да работиш всичко на ръка

Интересна за лаиците 
технологична подробност 
е, че работата по сте-
ните се извършва, как-
то са го правили някога 
майсторите – ръчно. Тук 
няма бетон помпи, излива-
не на кофражи и всичко се 
прехвърля от ръка на ръка. 
Александър Славов, който 
е ръководител на обекта 
от страна на „Строител-
на фирма - Рила“ ЕООД, 
уточнява, че не се влага и 
грам цимент и слепването 
е изцяло с хоросан. „Когато 
потече циментът, оста-
вя неприятни следи, които 
трудно се отстраняват, а 
и при строителството на 
крепостта този материал 
е бил непознат. Идеята ни 
е максимално да се добли-
жим до автентичния вид 
на съоръжението“, про-
дължава Славов. Той бърза 
да разкаже как някога тази 
крепост е събирала всич-
ки заможни кюстендилци, 
когато са забелязвани 

Елица Илчева

Два големи проекта, за които от-
давна мечтаят всички в Кюстендил, 
това лято получиха шанс за реализа-
ция. А с тях и местните фирми усе-
тиха, че секторът още е жив, и си 
припомниха добрите години на бурно 
строителство. Обектите, които са 
част от плановете за развитие на 
областния град, са древната римска 
крепост Хисарлъка, дала нарицателно-
то му име, както и съвсем нов модерен 
балнеокомплекс в идеалния център. 

Проектите за тях отдавна чакат 
финансиране. Тази година и двата 
обекта получиха средства от Публич-
ната инвестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на регио-
ните“. 

След обществени поръчки, по кои-
то имаше и процедури по обжалване, в 
момента строителството върви под 
пара. Изпълнител и на проекта за Хи-
сарлъка, и на СПА комплекса е консор-
циум „Кюстендил“ с участието на две 
от най-мощните фирми в областта 
- местната „Булплан инвест“ ООД и  
„Строителна фирма - Рила“ ЕООД. 

Крепостта е разположена на най-високата рав-

нинна част на хълма Хисарлъка, издигащ се на 2 км 

югоизточно от Кюстендил. Изградена е в края на 

IV - началото на V в. Има форма на неправилен мно-

гоъгълник с размери 117/175 м и площ 2,12 хектара. 

В различни сектори на крепостната стена са разпо-

ложени четиринадесет кръгли, триъгълни и право-

ъгълни кули, две порти и пет потерни. Най-главната 

и най-широка порта е на източната стена близо до 

пътя. 

Крепостната стена в зависимост от терена има 

различни ширини - от 1,6 до 4 м. Предполагаемата 

височина на стените е 10 м, а на кулите – 12 м. Тех-

никата на градеж е opus mixtum.

Двата обекта получиха над 7 млн. лв. от Публичната         

Снимки авторът
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прииждащи войски. Допъл-
ва, че уникалната якост 
на всичко от онова време 
си остава загадка: „Много 
може да се учи от напра-
веното. Няма желязо, няма 
ги свързващите елементи, 
които са популярни днес. 
Казват, че е хоросанът, 
с който е зидано, е вар с 
трошена тухла и той е не-
поклатим през вековете“. 

А за да е непоклатим 
и в следващите години, в 
момента усилено работят 
към 100 човека от двете 
фирми. Изпълнени са над 
70% от дейностите, ос-
новната работа е почти 
приключена и остават 
довършване и изграждане 
на туристически пъте-
ки край стената. Всичко 
трябва да е готово до де-
кември, защото средства-
та от публичната програ-
ма са бюджетни и ако не 
бъдат усвоени до края на 
годината, ще бъдат за-
губени. Но в този смисъл 
притеснения строители-
те нямат – до момента са 
им разплатени 30% от па-
рите, има актове за още 
20 на сто. 

„За нас най-важното 
за този обект е той да 
се превърне в знак за Кюс-
тендил, в голяма червена 
точка в нашата фирмена 
визитка и в емблема за 
строителния гений“, пла-
менно обобщава Стоянов.

Гаранция за горните 
неща е и фактът, че ар-
хитектурният проект е 
на един от най-добрите 
специалисти – арх. Юли 
Фърков. Той е автор и на 
проекта „Цари Мали град“, 
на обекти в Созопол, Несе-
бър и Сердика.

Между някога и сега

Трите бойни кули с му-
зейни експозиции и място 
за представления с капаци-
тет 300 места по подобие 
на гръцки театрон са само 
част от атракциите от 

първия етап по възстано-
вяване на римската стена, 
чиято площ е 3 хектара. 

Арх. Юли Фърков при-
помня, че районът е проуч-
ван от акад. Йордан Ива-
нов в периода 1906 - 1918 г. 
Ученият открива укрепи-
телната система. Втори-
ят етап на изследване на 
обекта е на Людмила Сло-
коска и самия арх. Фърков 
във времето 1966 - 1972 г. 
Тогава крепостта е била 
заснета камък по камък. 
На тази основа е разрабо-
тен проектът.

Базиликата –  важна 
част от обекта, също ще 
бъде отворена и възста-
новена. Арх. Фърков оста-
вя в центъра вековен бял 
бор, около който е разпо-
ложен театронът, като 
се запазва и автентич-
ният капацитет от 300 
зрителски места. През  
нощта ще има художест-
вено осветление, което 
ще се вижда чак от Радо-
мир. В момента на обекта 
освен строителни работ-
ници има и археолози. Те 
следят премахването на 
тревата по просеките, къ-
дето ще има проучвания. В 
този район са се намирали 
и кварталите на акропола. 
Крепостта на хълма е за-
щитавала населението 
от нашествия. Наричана 
е Малкия град. Накрая се 
предвижда да се сложат 
два пилона по 25 м, където 
да бъдат поставени бъл-
гарското знаме и това на 
община Кюстендил. 

Строителството  

в центъра

Вторият обект, по 
който усилено работи 
консорциум „Кюстендил“, 
е преобразуването на бив-
шия партиен дом в част 
от Медико-балнеоложкия 
комплекс „Св. Иван Рил-
ски“. Това е втори етап 
от проекта, който бе 
подкрепен от публичната 

„Булплан“ ООД започва дейността си през 1994 г. 
През 1997 г. е разделена на „Булплан инвест“ и „Булплан 
Диневи“ на Пламен Динев. Основната дейност винаги е 
била строителство и инж. Антон Стоянов, който сега 
управлява „Булплан инвест“, има много просто обясне-
ние: „Това можем - това правим. Обичаме да строим и 
никоя криза не може да ни откаже.“

Във фирмата, която днес работи на двата най-
големи обекта в града – възстановяването на антич-
ната крепост и преустройството на бившия парти-
ен дом в модерен СПА център, вярват, че шансът за 
просперитет и единственият начин да се задържиш 
на пазара е да даваш продукция с високо качество.

„Важното е не просто да се изпълни проект, но 
и той да се хареса от хората“, казва инж. Стоянов. 
Особено когато обектът е в града, в който живееш, 
и връзката между строителите, сградите и гражда-
ните е изключително близка. Според собственика на 
„Булплан инвест“ е голямо предимство и за фирмите, и 
за общинските власти да се работи там, където е ре-
гистрацията на компанията. Най-малко защото дори 
да се открие пропуск, той може много бързо и безпро-
блемно да се отстрани. Трудно обаче е процедурите 
да се провеждат така, че да се дава предимство на 
местни фирми. Затова формулата на успеха в печеле-
нето на поръчки в родния град е „играта с ниска цена“. 
Според инж. Стоянов това не е невъзможна мисия, а 
въпрос на анализи, организация и преценка. 

„С добра организация и перспектива се получава. 
Най-важното е да изпълниш очакванията на възложи-
теля, което означава да се работи хем пестеливо, хем 
качествено. За целта са нужни добри служители и аз 
съм спокоен с моите. Няма текучество във фирмата, 
а много от хората ми са работили с нас в Германия и 
си владеят добре занаята“, разказва той.

В „Булплан“, която има славата на местна фирма 
с най-много спечелени обществени поръчки, звено от 
четири човека се занимава само с подготовката на 
оферти за участие в търговете. И резултатите са 

налице – освен двата споменати обекта на компа-
нията наскоро е възложено и укрепването на голямо 
свлачище в бобовдолското село Мламолово. „Това е 
отговорен и много пипкав обект. Работата по свла-
чището е изключително прецизна, но няма да ни при-
тесни“, разказва инж. Стоянов. Екипът му в момента 
подготвя документацията за участие в конкурса за 
ремонт на кардиологична болница в София, а сред за-
вършените наскоро проекти са 6 черкви по ПРСР из 
селата около Елхово. 

Един от обектите, с които фирмата се гордее, е 
изградената съвсем нова детска градина в Дупница.  

„Много е приятно, когато дойде оценителна коми-
сия, и ти усетиш, че ти приемат обекта с удовлет-
ворение, а не от няма накъде. Но така се получава, 
когато си харесваш професията. Още не сме получили 
парите си от Дупница, но свършихме работата и де-
цата бяха приети навреме. Там направихме и център 
за настаняване от семеен тип. С местната власт се 
работи прекрасно“, споделя строителят.  

После примирено разказва как и на него, както на 
всичките му колеги, понякога се налага да влага лич-
ни ресурси, за да предава обектите в завършен вид. 
Защото не са малко проектите, в които никой не е 
помислил да планира средства за плочки пред входа. 
А когато един строител трябва да си представи как 
оценителната комисия влиза в новата сграда, газейки 
калта пред нея, предпочита да отдели от собствена-
та си печалба и да оформи околното пространство.

„Не може да се планира обект, без да се включи 
входът към него. Но се случва. И понеже ние сме стро-
ители, а не предприемачи, т.е. в работата сме заради 
самата нея, а не единствено заради парите, искаме 
направеното да не виси във въздуха“, разказва кюс-
тендилецът. 

В управлението на фирмата той е заедно със съ-
дружника си Димитър Делийски още от 1994 г. Помага 
му и синът Николай Йосифов, който е икономист. Ко-
гато става въпрос за началото, си спомня: „Започнал 
съм от геодезията – с осите, котите, с взривните и 
изкопните работи. Един от първите ми големи обекти 
през 80-те години беше Минно-обогатителният ком-
бинат „Осогово“. Този строеж ми е голяма болка, вътре 
са заровени 180 млн. лв., през 1992 г. беше приключен. 
Спряха го пред акт 16. От тогава до днес тъне в раз-
руха, а на мен младините ми – 7 - 8 години, сякаш са 
заровени там и ме боли“, споделя строителят.

Фирмата и до днес не отказва работа по частни 
къщи, защото не иска да забрави, че от там е почна-
ла. Но естествено чака преди всичко новия програмен 
период 2014 – 2020 г. 

Колкото до крепостната стена на Хисарлъка, от 
фирмата са категорични, че тя ще бъде лицето на 
„Булплан“. И амбицията е да догони по хубост крепост-
та при Белчин. 

инвестиционна програма 
с 2,5 млн. лв.

П р е д в а р и т ел н а т а 
стойност на целия проект 
е около 7, 5 млн. евро. Той 
включва 3 модула. Освен 
рехабилитационния цен-
тър в сградата на бив-
шия партиен дом ще има 
и Център за долекуване на 
инсултно болни (на мяс-
тото на старото Второ 
основно училище) и хо-
тел „Кюстендил“ (бившия 
„Спорт палас“), както и 
лечебен плажен и спортен 
център и рекреационен 
център. Досега са напра-
вени основен ремонт и ре-
конструкция на високото 
и част от ниското тяло 
на хотел „Кюстендил“.

Работата и тук из-
исква пълна мобилизация, 
след като две от осемте 
фирми, загубили конкурса 
за избор на изпълнител, 
обжалваха решението на 

общината за избор на кон-
сорциум „Кюстендил“.

Средствата ще стиг-
нат на  строителите 
само за конструктивна-
та част на сградата. 
„Намерихме рационално 
решение, което да свали 
цената и да ни направи 
конкурентни, но и двата 
обекта бяха обжалвани. 
Това забави процедура-
та и ни вкара в лошото 
есенно време. Добре е, 
че таксите за обжалване 
пред КЗК вече са по-висо-
ки“ споделя собственикът 
на „Булплан инвест“. 

Предизвикателствата 
на този обект са свърза-
ни, от една страна, със 
специфичните изисква-
ния за строителство на 
СПА център и, от друга 
- с това, че сградата ще 
бъде на пъпа на града - 
между областната адми-
нистрация и общината. 

         инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Строителят инж. Антон Стоянов, „Булплан инвест“:
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Проф. д-р Габриела Бело-
ва, ЮЗУ „Неофит Рилски, 
адв. Албена Иванова, ма-
гистър по право и право 
на ЕС, член на САК

Правната фигура на 
генералния адвокат е без 
аналог в класическите 
международни съдилища, 
въпреки че съществуват 
подобни в някои държа-
ви членки, като например 
Франция, Белгия и др. За-
дачата му е да предста-
вя публично, при пълна 
безпристрастност и не-
зависимост мотивирани 
заключения по делата, за 
които съгласно Статута 
на Съда на ЕС се изисква 
неговото произнасяне по 
чл. 252, пар. 2 от Догово-
ра за функциониране на 
Европейския съюз (ДФЕС). 
Процедурата за избор 
на генерални адвокати 
следва същата схема, по 
която се назначават и 
съдиите от Съда на ЕС, 
регламентирана в чл. 253 
от ДФЕС. Те се избират 
измежду личности, които 
представят гаранциите 
за независимост и отго-
варят на условията в тех-
ните държави за заемане 
на най-висшите съдебни 
длъжности или които са 
юристи с призната компе-
тентност. Те се назнача-
ват по общо съгласие от 
правителствата на дър-
жавите членки за срок от 
шест години след консул-
тация с комитета, пред-
виден в чл. 255 от ДФЕС. 

В състава на коми-
тета са включени седем 
лица, избрани измежду 
бивши членове на Съда и 
на Общия съд, членове на 
висши национални съдебни 
органи и юристи с призна-
та компетентност, един 
от които се предлага от 
Европейския парламент. 
Комитетът дава стано-
вище относно годността 
на кандидатите да упраж-
няват функциите на съдия 
и генерален адвокат на 
Съда и на Общия съд, преди 
правителствата на дър-
жавите членки да ги на-
значат  в съответствие 
с чл. 253 и 254 от ДФЕС. 
Частична подмяна на съ-
диите и на генералните 
адвокати се извършва на 
всеки три години съглас-
но условията, предвидени 
в Статута на Съда на ЕС. 
Съдиите и генералните 
адвокати, чийто мандат 
изтича, могат да бъдат 
преизбирани. Генерален ад-
вокат може, също както и 
съдия, да бъде отстранен 
от поста си, ако другите 
генерални адвокати и съ-
дии решат единодушно, че 
вече няма да изпълнява за-
дълженията си. 

Доскоро в своята рабо-
та Съдът на ЕС бе подпо-
маган от осем генерални 
адвокати. Пет от тях са 
представители на най-го-

лемите държави - членки 
на ЕС, а именно Германия, 
Франция, Великобритания, 
Италия и Испания. Поради 
това, че генералните ад-
вокати могат да бъдат 
преизбирани за следващ 
мандат, на практика се 
получава така, че големи-
те страни в общността 
имат едни и същи генерал-
ни адвокати през послед-
ните години. Другите три 
позиции се разпределят на 
ротационен принцип меж-
ду останалите, по-малки 
държави членки. 

Съветът на ЕС (СЕС) 
може с единодушие да уве-
личи броя на генералните 
адвокати, което се случи 
на заседанието му, прове-
дено на 1 март 2013 г. в 
Брюксел. Тогава - по молба 
на Съда на ЕС и в съот-
ветствие с Декларация 
№38 на основание чл. 252, 
пар. 1 от ДФЕС, бе взето 
решение да бъде 

увеличен с трима души 

броят на генералните 
адвокати и те да станат 
общо единадесет. В съот-
ветствие с него Полша, 
както и петте най-го-
леми държави членки, ще 
има постоянен генерален 
адвокат и повече няма да 
участва в системата на 
ротация. В нея ще бъдат 
включени пет, а не както 
беше досега - три държави 
членки, като новата ситу-
ация ще позволи постепен-
но в работата на СЕС да 
се включват петима гене-
рални адвокати от сред-
ните и малките страни, 
които за разлика от свои-
те колеги от големите на 
практика не могат да бъ-
дат преизбирани след из-
тичането на мандата им. 
По молба на председателя 
на Съда на ЕС единият от 
новите трима генерални 
адвокати пое функцията 
си от 1 юли 2013 г. и това 
в съответствие с реше-
нието на Съвета е пред-
ставителят на Полша. 
Другите двама трябва да 
поемат изпълнението на 
функциите си, считано от 
7 октомври 2015 г., и това 
ще са съответно пред-
ставителите на Чехия и 
Дания. Техните предста-
вители ще бъдат избрани 
едновременно с генера-
лен адвокат от България, 
която е следващата по 
ред държава членка по съ-
ществуващата в момен-
та ротационна схема. 

Функцията на генерал-
ния адвокат е да подпома-
га Съда, като предложи са-
мостоятелно юридическо 
решение по делата. Той не 
е адвокат на страните 
по делото и не участва 
в закритото съдебно за-
седание за постановява-
нето на решението, но 
неговото заключение се 
публикува заедно с реше-

нието на Съда и често 
представлява ключ за 
разбирането му. Ако де-
лото не повдига никакви 
нови въпроси от правна 
страна, Съдът може да 
постанови решение без 
заключение на генерален 
адвокат. Заключението се 
изготвя и представя, след 
като страните по дело-
то са приключили своите 
изявления.  Важно е да се 
отбележи, че Съдът не е 
длъжен да се съобрази със 
заключението, представе-
но от генералния адвокат 
по делото. Въпреки че не 
обвързва Съда, то оказва 
влияние върху решението 
и в преобладаващия брой 
случаи той го следва. 

Първият генерален ад-
вокат, който се определя 
от Съда на ЕС за срок от 
една година, разпределя 
делата на останалите и 
взема необходимите мерки 
в случаите, в които гене-
рален адвокат е възпре-
пятстван да присъства. 
Ако дадена държава член-
ка е страна в производ-
ството пред Съда, гене-
ралният адвокат от тази 
държава няма да бъде оп-
ределен да представи за-
ключение по делото, за да 
се избегне какъвто и да е 
политически натиск, кой-
то би могъл да застраши 
независимостта и безпри-
страстността на заклю-
чението му. 

Генералните адвока-
ти не се специализират в 
конкретна област на пра-
вото, но на практика поня-
кога се случва един и същ 
да бъде определян по дела, 
в които въпросите са от 
конкретна област или са 
свързани с прилагането на 
точно определени закони.

Заключението на ге-
нералния адвокат обикно-
вено дава всички различни 
гледни точки и аргумен-
ти, които  биха могли да 
се отнасят към делото, и 
често съдържа пълен ана-
лиз на съдебната практи-
ка, целящ да помогне на 
Съда, докато решението 
може да не е изчерпател-
но и да е насочено само 
към специфичните правни 
въпроси. Заключенията се 
приемат предварително, 
с оглед да бъде осигуре-
но достатъчно време на 
Съда да се запознае с тях 
в детайли, преди да поста-
нови решение. Понякога в 
случаите, в които Съдът 
достига до същото за-
ключение като генералния 
адвокат, е трудно да се 
разбере дали мотивите 
са създадени  от съдебния 
състав, тъй като в заклю-
чението е направен по-
подробен анализ на всички 
факти по делото. Заключе-
нието завършва с препо-
ръка към Съда за това как 
трябва да се реши делото. 
Делата в Съда в Люксем-
бург се цитират не само 

със своя номер, но и със за-
ключението на генералния 
адвокат по съответното 
дело, чието становище 
има значение не само за 
конкретното дело, но и за 
правната доктрина.

Езикът, на който се 
изготвя заключението, се 
определя, като се взема 
предвид, че след разширя-
ването на ЕС през 2004 г. 
Съдът прие пет „осови” 
езика (английски, немски, 
френски, италиански и 
испански) за работата 
си, от които се осигурява 
превод на всички оста-
нали процедурни езици на 
държавите членки. Кога-
то първият език на гене-
ралния адвокат не е един 
от петте горепосочени, 
становището се изготвя 
на един от тях, както и 
на първия език на неговия 
автор. 

Не са малко случаите, 
в които генералният адво-
кат и Съдът достигат до 
различни  изводи по едни 
въпроси и до едни и същи 
изводи по други въпроси, 
като мотивите им обаче 
се различават изцяло или 
отчасти. Странно е, че 
Съдът 

понякога се отклонява от 

заключението 

на генералния адвокат, 
но независимо от това 
дали го следват или не, съ-
диите го намират полезно. 

В книгата на проф. Ан-
тъни Арнул  „Европейският 
съюз и неговият съд” е ци-
тиран покойният британ-
ски юрист Гордън Слин, 
който е бил генерален ад-
вокат през периода 1981 – 
1988 г. и съдия в СЕО от 
1988 г. до 1992 г.  Според 
него: „Като генерален ад-
вокат винаги се надяваш, 
че от дейността ти има 
някаква полза. Като съдия 
знам, че е изключително 
ценно в този вид съд да 
има подробна първоначал-
на оценка, върху която съ-
диите могат да работят. 
Изследването, анализът 
на фактите и закона, по-
соката, указана от гене-
ралния адвокат, предста-
вляват значителна помощ, 
дори ако по-късно съдиите 
не се съобразят с тях.” 
Тази гледна точка се пот-
върждава от съвременна-
та практика на Съда, при 
която той се позовава 
изрично на становището, 
изразено от генералния 
адвокат. Тези препрат-
ки стават все по-чести. 
Всъщност, както посочва 
проф. Арнул, Съдът просто 
се позовава на мотивите 
на генералния адвокат, 
без да дава каквито и да 
било собствени доводи. 
Ярък пример за това е де-
лото Hauptzollamt Hamburg-
St.Annen v. Ebbe Sönnichsen 
(C-59/92), по което гер-
мански съд е поставил на 

Съда в Люксембург два 
въпроса относно тълку-
ването на регламентите 
на Общността. В отговор 
Съдът просто казва: „По 
причини, посочени в заклю-
чението на генералния ад-
вокат от 31 март 1993 г., 
отговорът на въпросите, 
поставени от национал-
ния съд, трябва да бъде, в 
смисъл ...”. На следваща-
та година по делото SEP 
v. Commission (C-36/92P) 
Съдът е сезиран да раз-
гледа жалба срещу реше-
ние на Първоинстанцион-
ния съд. Жалбоподателят 
е изтъкнал осем основа-
ния за обжалване. Съдът 
се произнася по първите 
пет в едно изречение: „По 
причини, посочени в пара-
графи от 21 до 42 от за-
ключението на генералния 
адвокат, твърденията по 
точки 1, 2, 3, 4 и 5 от жал-
бата  трябва да бъдат 
отхвърлени като неосно-
вателни”. 

Като документи, пуб-
ликувани в сборници със 
съдебна практика, заклю-
ченията на генералните 
адвокати имат огромно 
значение за практикува-
щите юристи, универси-
тетски преподаватели, 
журналисти и предста-
вители на широката об-
щественост. 

Значението на гене-
ралните адвокати за оне-
зи, които се обръщат към 
Съда, е подчертано в до-
клада за създаването на 
Първоинстанционния съд 
в края на 80-те години. 
Въпреки предложението 
на Съда Първоинстан-
ционният съд да не бъде 
подпомаган от генерални 
адвокати, много съдии са 
настоявали, че трябва да 
бъде назначен генерален 
адвокат за член на Пър-
воинстанционния съд. В 
крайна сметка на Първоин-
станционния съд е дадено 
правото един от неговите 
членове да изпълнява функ-
циите на генерален адво-
кат, когато юридическата 
и фактическата сложност 
на делото изискват това. 
Присъствието на генера-
лен адвокат е наложител-
но и когато Първоинстан-
ционният съд работи в 
пленарен състав. 

Докато приносът на 
генералния адвокат за съ-
гласуването и разбиране-
то на съдебната практи-
ка е безспорно признат, 
то също толкова широко 
е разпространено и схва-
щането, че в обикновени-
те случаи заключението 
на генералния адвокат е 
излишен лукс. 

Договорът от Ница 

премахва  изискването, 
установено преди това, че 
по всеки казус трябва да 
има заключение на генера-
лен адвокат. Стремежът 

е да се търси неговата 
намеса само в значими 
случаи.

Производството пред 
Съда се състои от пис-
мена част, следвана от 
устна. Когато генерал-
ният адвокат  участва по 
делата, той предоставя 
своето становище в края 
на устната фаза на произ-
водството, която предсе-
дателят на съдебния със-
тав след това обявява за 
приключена. Следващият 
етап е Съдът да започне 
обсъжданията си по де-
лото, като участниците 
в производството нямат 
право да коментират за-
ключението на генералния 
адвокат. По делото Emesa 
Sugar (C-17/98) това бе ос-
порено като противоре-
чащо на член 6, пар. 1 от 
Европейската конвенция 
за защита  правата на 
човека и основните сво-
боди, който гласи: „Всяко 
лице при решаването на 
правен спор относно не-
говите граждански права 
и задължения или основа-
телността на каквото и 
да е наказателно обвине-
ние срещу него има право 
на справедливо и публично 
гледане на неговото дело 
в разумен срок от незави-
сим и безпристрастен съд, 
създаден в съответствие 
със закона”. Въпреки че по 
онова време нито ЕС, нито 
Общността е страна по 
Конвенцията, Съдът е 
признал, че тя има особено 
значение като източник 
на вдъхновение за основ-
ните права, произтичащи 
от нея като общи принци-
пи на правото. Освен това 
самият ДФЕС изисква Съ-
юзът да зачита основни-
те права, гарантирани от 
Конвенцията. Твърдение-
то на ищеца, че чл. 6, пар. 
1 е бил нарушен, се осно-
вава предимно на решение-
то на Европейския съд по 
правата на човека по де-
лото Vermeulen v. Belgium. 
То е образувано срещу 
решението на Белгийския 
касационен съд, с което 
се отхвърля жалбата сре-
щу решение на по-нисша 
инстанция. В съдебното 
заседание пред касацион-
ния съд становище е дал и 
главният адвокат, който е 
част от службата на глав-
ния прокурор. На жалбопо-
дателя не е била дадена 
възможност да отговори 
на становището на глав-
ния адвокат, който впо-
следствие взима участие 
и в разискванията на съда. 
Пред ЕСПЧ белгийското 
правителство посочва, 
че функцията на служба-
та на главния прокурор в 
касационния съд е да пред-
ложи неутрален и обекти-
вен съвет и да помогне 
да се гарантира съвмес-
тимостта на решението 
със закона. Правото на 
състезателна процедура, 

Предстои България да излъчи кандидатура за поста
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отразена в член 6, пар.1 
от Конвенцията, означа-
ва по принцип осигуряване 
на възможност на стра-
ните по наказателни или 
граждански дела да имат 
познания и коментар на 
всички доказателства 
и доводи, изтъкнати или 
представени по делото, 
дори и да са направени  от 
независим член на нацио-
налната правна система, 
с цел да окажат влияние 
върху решението на съда. 
Невъзможността на жал-
боподателя да отговори 
на становището на глав-
ния адвокат преди края на 
съдебното заседание само 
по себе си е нарушение на 
чл. 6, пар.1 от ЕКПЧ. Съ-
дът добавя, че нарушение-
то се състои „в участи-
ето на главния адвокат 
в разискванията на съда, 
макар и само с консулта-
тивни функции. С участи-
ето в разискванията на 
главния адвокат му е даде-
на допълнителна възмож-
ност да потвърди своите 
аргументи пред съда, с ог-
лед да се избегнат евен-
туални противоречия...”  В 
това отношение също е 
налице нарушение на чл. 6, 
пар.1 на ЕКПЧ. 

Връщайки се към дело-
то Emesa Sugar (C-17/98), 
ищецът пледира да му 
бъде дадена възможност 
да представи писмено 
становище, след като 
генералният адвокат е 
представил заключение-
то си, като се позовава 
на решението Vermeulen 
v. Belgium в своя подкрепа. 
Искането е отхвърлено. 
Съдът посочва, че гене-
ралният адвокат има съ-
щия статут като самите 
съдии. Заключението на 
генералния адвокат  не  
е част от процедурата 
между страните, а по-
скоро слага началото на 
обсъжданията от Съда. 
Поради това становище-
то му не е адресирано до 
съдиите или до страните. 

То представлява индиви-
дуално мотивирано заклю-
чение, изразено в открито 
съдебно заседание от член 
на Съда. Съдът добавя 
още, че Правилникът за 
дейността му позволява 
да бъде въз  об новена уст-
ната фаза на производ-
ството, ако се установи, 
че липсва достатъчно 
информация, или е необ-
ходимо да бъде обсъден 
аргумент, който не е бил 
разгледан от страните. 
В конкретния случай оба-
че жалбоподателят не е 
поискал устната фаза на 
производството да бъде 
възобновена или не е по-
казал, че е желателно да 
бъде предприета подобна 
стъпка. Поради това жал-
бата е отхвърлена. 

Делото Emesa Sugar 
(C-17/98) подчертава осо-
бения, sui generis характер 
на фигурата на генералния 
адвокат и безсмислието 
на търсенето на аналози 
на тази фигура в нацио-
налните правни систе-
ми. Въпреки че мотивите 
на Съда в този случай са 
били критикувани, изглеж-
да, че те по същество са 
правилни, посочва проф. 
Арнур.  Възможността 
генералният адвокат да 
обсъжда въпрос, който не 
е бил повдигнат от стра-
ните, е в съответствие с 
идеята, която е обща за 
няколко правни системи, 
а именно съдът  счита, че 
познава закона, и когато е 
уместно, ще направи свои 
собствени правни проуч-
вания. 

Влиянието 

на генералния адвокат 
върху производството 
следва да се преценява не 
само от гледна точка на 
това дали СЕС се съобра-
зява със заключението му 
при постановяване на ре-
шенията си по конкретни 
дела, а трябва да се из-
следва в продължителен 

период от време. Така 
например принципът на 
директния ефект, който 
за първи път е дефиниран  
през 1962 г. в известно-
то дело Van Gend еn Loos 
(26/62), е изведен с тече-
ние на времето. Въпросът, 
поставен пред Съда на 
Европейските общности, 
е дали да се въведе този 
принцип в общностното 
право или не. Въпреки че 
Съдът е достигнал до ре-
шение, противоположно 
на заключението на гене-
ралния адвокат Roemer, и 
СЕО, и адвокатът дости-
гат до извода, че някои 
разпоредби в Договора 
могат да имат директен 
ефект. Извеждането на 
принципа на директния 
ефект дава възможност 
на гражданите да се по-
зовават на правата, уре-
дени от общностното 
право, пред националните 
съдилища и това е стъпка 
към задълбочаване на ин-
теграционния процес. 

Важно е да се отбеле-
жи, че принципът на ди-
ректния ефект е в процес 
на извеждане в продълже-
ние на много години и  все 
още не е достигнал край-
ната си цел по отношение 
на хоризонталното пряко 
действие на някои актове,  
в частност директивите. 
През последните години 
няколко генерални адво-
кати спорят за приложи-
мостта на принципа на 
директния ефект относно 
директивите, т.е. за хори-
зонтален директен ефект. 

Генерални ят адво-
кат има възможността 
да критикува практика-
та на Съда на ЕС, както 
това правят генералните 
адвокати Ленз и Якобс, 
които оспорват решение-
то по делото Marshall I 
(152/84), че директивите 
могат да имат само вер-
тикален директен ефект, 
и според тях то следва 
да се отхвърли. За по-на-
татъшното развитие на 

принципа на хоризонтал-
ния  директен ефект на 
директивите е допринес-
ла практиката на  Съда на 
Европейските общности, 
който е използвал други 
основания, за да обоснове 
своите решения по дела 
между физически лица, 
когато става въпрос за 
директиви. Например по 
делото Mangold (C-144/04) 
Съдът на Европейските 
общности постановява, 
че разпоредба на дирек-
тива представлява осно-
вен принцип, който може 
да има хоризонтален ди-
ректен ефект. Само бъ-
дещето обаче ще покаже 
дали директиви могат да 
бъдат използвани и прила-
гани между физически лица 
директно, без използване-
то на други инструмен-
ти, като косвен директен 
ефект, общи принципи и др.

Една конкретна об-
ласт, в която има съгла-
суване на позициите на 
генералния адвокат и на 
Съда,  е отговорност-
та на държава членка за 
обезщетение на вреди, 
произтичащи от наруше-
ние на правото на ЕС. Слу-
чаят Russo v. AIMA (60/75) 
е първият, който е пряко 
свързан с въпроса за от-
говорността на държава-
та. В няколко дела преди 
това обаче този въпрос 
вече е бил повдиган. За 
първи път е споменат в 
делото FERAM (23/59) и 
по-късно в делото Meroni 
(14/60).  В известното 
дело Francovich (C-6/90 и 
C-9/90) Съдът е бил вдъх-
новен от заключението 
на генералния адвокат 
Мишчо и постановява, че 
дадена държава членка (в 
конкретния случай Ита-
лия) следва да носи отго-
ворност за вреди, причи-
нени на физически лица 
поради неизпълнението 
от нейна страна на за-
дължението да транспо-
нира директива. Съдът 
на Европейските общно-

сти постановява изрично, 
че обезщетяването за 
вреди, причинени на физи-
ческо лице от нарушение 
на правото на ЕС, извър-
шено от държава членка, 
е принцип на на общност-
ното право. 

Делото Francovich се 
отнася до невъвеждането 
от италианското прави-
телство на Директива 
80/987/ЕИО, която осигу-
рява защита на работ-
ниците и служителите в 
случай на ликвидация на 
компаниите, в които рабо-
тят. СЕО и генералният 
адвокат Мишчо заключа-
ват, че директивата не 
отговаря на условията за 

директен ефект,

и следователно ищ-
ците не биха могли да се 
позовават директно на 
нейните разпоредби пред 
националните съдилища. 
Освен това Съдът на Ев-
ропейските общности е 
установил нарушение на 
общностното право от 
страна на Италия. Също 
така е установено, че ищ-
ците са претърпели вреди 
от това неизпълнение от 
страна на италианското 
правителство. Национал-
ният съд е попитал дали 
при тези обстоятелства 
ищците, физически лица, 
биха могли да претенди-
рат за обезщетение за 
вредите, претърпени в 
резултат на нарушение 
на общностното право 
от държава членка. Гене-
ралният адвокат Мишчо 
установява, че правото 
на Общността предполага 
отговорността на държа-
вата в тези случаи.

Подходът на  гене-
ралния адвокат Мишчо 
е бил да направи преглед 
на практиката на Съда 
в търсене на адекватен 
отговор. Той изследва 
дали отговорността на 
държавата за неспаз-
ване на задълженията й 
към Съюза е въпрос само 
за националното законо-
дателство, или е въпрос 
на общностното право. 
Изводът, до който стига, 
е, че Съдът на Европей-
ските общности „импли-
цитно приема, че въпро-
сът дали дадена държава 
членка би могла да носи 
отговорност, е въпрос на 
правото на ЕС”. 

Един от активно рабо-
тещите напоследък гене-
рални адвокати е испане-
цът Педро Круз Вилалон, 
като в медиите широко 
се коментират няколко 
негови мотивирани заклю-
чения. В статията от де-
кември 2013 г. „Генерален 
адвокат твърди, че пра-
вилата за съхраняване на 
данни нарушават основ-
ните правa”  изданието 
European voice анализира 
заключение на Вилалон, 
според което директива 
на Европейския съюз от 
2006 г. за запазване на 

личните данни е несъв-
местима с Хартата на 
основните права на Евро-
пейския съюз и предста-
влява сериозна намеса в 
неприкосновеността на 
личния живот на индивиди-
те. Директивата изисква 
държавите - членки на ЕС, 
да въведат законодател-
ство, задължаващо дос-
тавчиците на телефонни 
и интернет услуги да за-
пазват съобщения и данни 
за местоположението на 
всичките си потребите-
ли. Вилалон посочва, че съ-
ществува реален риск, че 
данните, съхранявани от 
доставчиците на комуни-
кационни услуги, могат да 
бъдат използвани за неза-
конни цели. В статията 
се отбелязва, че генерал-
ният адвокат критикува и 
факта, че директивата не 
дава дефиниция на поняти-
ето „тежко престъпление” 
и позволява на правоохра-
нителните органи да из-
ползват тези данни.  

Значимостта на фигу-
рата на генералните ад-
вокати е осезаема и осо-
бено в последните години 
те имат много по-голяма 
роля при решаването на 
делата,  отколкото в на-
чалото на интеграционния 
процес. Доброто познава-
не на дейността на гене-
ралните адвокати е от 
изключителна важност 
за България, тъй като на 
нашата страна в съот-
ветствие с действащата 
към момента ротационна 
система й предстои да 
предложи кандидатура на 
генерален адвокат, който 
след консултация с коми-
тета по чл. 255 на ДФЕС 
и назначаване по общо съ-
гласие на всички държави 
членки да пристъпи към 
изпълнението на своите 
функции от 7 октомври 
2015 г. 
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Законът за управление 
на отпадъците (2012 г., 
ЗУО) и Наредбата за уп-
равление на строител-
ни отпадъци (2012 г . , 
 НУСОВПРСО) поставят 
изисквания за влагане на 
рециклирани продукти от 
строителни отпадъци (СО) 
в проектите, финансирани 
с публични средства. Тези 
изисквания стават задъл-
жителни след 14.07.2014 г., 
когато разрешението за 
строеж на почти всич-
ки проекти, финансирани 
с публични средства, ще 
бъде издавано и въз основа 
на одобрен план за упра-
вление на строителните 
отпадъци (ПУСО). Липса 
на такива задължения има 
само за малки строежи.

За 2014 и 2015 г. мини-
малните цели за влагане на 
продукти от рециклирани 
СО в проектите, финанси-
рани с публични средства, 
варират от 1 до 5% в за-
висимост от вида на стро-
ежа (сгради, пътища, тех-
ническа инфраструктура) и 
обхвата на строителните 
дейности (ново строител-
ство или реконструкция). 
Следователно още през 
настоящата година ще 
възникне потребност от 
рециклирани продукти, при-
тежаващи необходимите 
строително-технически 
свойства, които да могат 
да бъдат влагани в стро-
ежите, при спазване на из-
искванията на Регламент 
305/2001 ЕС за определяне 
на хармонизирани условия 
за предлагането на пазара 
на строителни продукти. 
Целите за влагане дости-
гат до 10% през 2020 г.

В настоящата публика-
ция са дискутирани основ-
ните особености на техно-
логиите на рециклиране на 
най-масовите СО и свърза-
ните с това свойства на 
рециклираните материали. 
Направен е анализ на съ-
ществуващото състояние 
по рециклиране на СО у нас 
и на най-добрите практики 
в Европа по влагане на ре-
циклирани материали. Фор-
мулирани са краткосрочни 
и дългосрочни мерки, с 
които да се осигури пъл-
ноценното използване на 
рециклираните материали 
като ресурс в българското 
строителство. Подчерта-
на е ролята на изследова-
телските и развойните 
центрове и на браншовите 
камари в този процес.

Възможности  

за рециклиране на СО

Строителните отпа-
дъци в България се оценя-
ват на около 3 – 3,1 млн. т 
годишно (1). Преобладава-
щата част от тях са не-
опасни (около 99%), дори 
инертни (бетон/стомано-
бетон, скални материали и 
керамика). Като потенци-

ално рециклируеми могат 
да се оценят около 97%, 
но като икономически из-
годно предвид баланс на 
разходите за рециклиране 
и пазарното търсене на ре-
циклирани продукти може 
да се счита рециклиране-
то на около 75 – 80% от СО 
(фиг. 1).

Необходимо е да се 
подчертае, че поради сис-
темата на докладване на 
СО земните маси са вклю-
чени в графиката, но тях-
ното управление следва 
да е отделно от това на 
останалите СО – наред-
бата изисква да се избягва 
смесване на земни маси с 
другите СО, тъй като се 
затруднява рециклирането 
на последните, а и има риск 
от замърсяване на земните 
маси.

Рециклирането на ос-
новната част (бетон, 
стоманобетон, керамика, 
асфалтобетон и скални 
материали) е под формата 
на трошен камък и тро-
шен пясък, които имат 
разнообразно строително 
приложение – скални ма-
териали за несвързани и 
хидравлично свързани сме-
си за използване в строи-

телни съоръжения и пътно 
строителство (по БДС 
ЕN 13242:2007+А1), скал-
ни материали за битумни 
смеси и настилки за пъ-
тища, самолетни писти и 
други транспортни площи 
(БДС ЕN 13043:2005+АС), 
д о б авъ ч н и  м ат ери а -
ли за бетон (БДС ЕN 
12620:2002+А1:2008), доба-
въчни материали за раз-
твор (БДС ЕN 13139:2004), 
асфалт за рециклиране 
(БДС ЕN 13108-8:2009), за 
благоустройствени дей-
ности, за дренажи и др., на-
пример за субстрат на зе-
лени покриви. В посочените 
стандарти рециклираните 
материали се разглеждат 
като равностойни на ес-
тествените, при еднакви 
(близки) строително-тех-
нически свойства. Друг 
е въпросът, че има прило-
жения, за които някои от 
рециклираните продукти 
няма да имат съответни-
те качества – например 
тези от бетонни СО ще 
имат вероятно по-висока 
водопопиваемост, по-ни-
ска мразоустойчивост и 
по-голяма дробимост от 
повечето скални мате-
риали. От друга страна, 

методите за изпитване 
трябва да бъдат адапти-
рани към особеностите 
на рециклираните мате-
риали – например ускоре-
ното изпитване за мразо-
устойчивост с магнезиев 
сулфат е неподходящо за 
оценяване свойствата на 
рециклиран трошен камък 
от бетон, защото освен 
физичното действие на 
изкристализиращите соли, 
имитиращи действието на 
леда, се получава и химична 
реакция със стария цимен-
тов камък, присъстващ 
неизменно в по-голяма или 
по-малка степен в троше-
ния камък от рециклиран 
бетон. Следователно уско-
реното изпитване би дало 
по-ниска мразоустойчи-
вост, отколкото по мето-
да на директно циклично 
замръзване – размръзване. 
Доказателство за необхо-
димостта от прилагане на 
адаптирани методи е раз-
работването на специален 
стандарт за класификация 
на съставните части на 
едри рециклирани скални 
материали (БДС ЕN 933-
11:2009).

Едно от предизвикател-
ствата при рециклиране на 

СО е необходимостта от 
познаване и прилагане ед-
новременно на две норма-
тивни системи – тази по 
управление на отпадъците 
и тази, свързана със стро-
ителните продукти. Под 
рециклиране на СО се раз-
бира процесът на тяхната 
преработка за оползотво-
ряване и превръщането им 
в строителни продукти, 
т.е. освен технологични-
те процеси рециклирането 
включва и процеси на оце-
няване на съответствие-
то, така че рециклираните 
продукти те да могат да 
бъдат влагани в строежи-
те според изискванията 
на Регламент 305/2011 на 
ЕС. Следователно прера-
ботвателите на СО тряб-
ва да имат разработена 
система за производствен 
контрол (НУСОВПРСО де-
финира някои минимални 
изисквания към такава 
система), съответстваща 
на стандарта, по който се 
произвеждат/охаракте-
ризират рециклираните 
продукти, както и възмож-
ности за първоначално из-
питване на типа на проду-
ктите и за извършване на 
периодични изпитвания. 
Ако оборудването и под-
държането на собствена 
строителноизпитателна 
лаборатория е икономиче-
ски неизгодно, това изис-
кване може да бъде лесно 
осъществено чрез сключ-
ване на договор между 
преработвателя на СО и 
такава лаборатория. Това 
е случаят на рециклиране 
на СО от общинска фирма 
„Софинвест”. За някои от 
приложенията на рецикли-
раните продукти, например 
за строежи с изисквания за 
висока степен на безопас-
ност, е необходимо за оцен-
ка на съответствието да 
се премине и през серти-
фикация на системата за 
производствен контрол, 
която се извършва от но-
тифициран орган.

Друг проблем пред ре-
циклирането на СО е свър-
зан с площадките и инста-
лациите за третиране. 
Преработването на СО 

по принцип може да бъде 
извършвано от стационар-
ни, полустационарни и мо-
билни инсталации. Поради 
необходимостта от раз-
работване на специфична 
система за производствен 
контрол, въз основа на коя-
то да се издават деклара-
циите за съответствие на 
рециклираните продукти, 
както и изискването пло-
щадките за рециклиране 
да са оформени по опреде-
лен начин (съгласно Прило-
жение 12 на НУСОВПРСО), 
понастоящем рециклиране-
то на СО с мобилни инста-
лации не е възможно. Този 
проблем рефлектира в мал-
кия брой (едва 13, от кои-
то 5 на територията на 
 РИОСВ – Бургас) докумен-
ти по чл. 35 на ЗУО, които 
са издадени на лица за дей-
ност с код R5 (рециклиране 
на други неорганични ма-
териали) по оползотворя-
ване на СО с кодове 170101, 
710102, 170103, 170302, т.е. 
за по-голямата част от 
рециклируемите СО от 
целевите групи. В същото 
време има данни за поне 30 
мобилни инсталации, кои-
то могат да рециклират 
основната част от СО, 
но в момента те могат да 
извършват само дейност 
с код R12 (предварителна 
обработка – раздробяване, 
натрошаване, пресяване) 
(3). Последиците от това 
за строителите са, че на 
инсталации с R12 ще мо-
гат да бъдат предавани 
СО, но оттам не могат 
да се купуват рециклирани 
продукти, а само третира-
ни СО с по-тясна област 
на приложение и за които 
се изпълняват отделно де-
финирани цели за влагане в 
строежите. Освен увели-
чените транспортни раз-
стояния за закупуване на 
рециклирани продукти друг 
негативен резултат от 
малкия брой инсталации е 
липсата на конкуренция 
между тях, което от своя 
страна рефлектира на 
асортимента на предлага-
ните продукти, на тяхното 
качество и на по-високата 
им цена. Съществува и 
риск качествата на ре-
циклираните материали да 
са такива, че да не могат 
да удовлетворяват тех-
ническите изисквания на 
проекта. При това поло-
жение строителят/възло-
жителят няма да може да 
изпълни целите за влагане 
на рециклирани материали.

Технологиите за 

рециклиране – определящ 

фактор за приложението на 

новия продукт

Технологиите за ре-
циклиране на строител-
ните отпадъци са срав-
нително прости – те се 
състоят в основната си 
част от процеси, които са 
познати от производство-
то на скални материали и 
на добавъчни материали за 

Предизвикателства пред приложението на рециклираните материали у нас

Опасни 1%

Смесени нерециклируеми 2%

Земни маси и скални 

материали 33%

Бетон  / стоманобетон 28%

Керамика 14%

Асфалтобетон 

11%

Смесени минерални 

(мазилки и др.) 11%

Други рециклируеми 

(дървесина, хартия, метали) 11%

Фиг. 1. Разпределение на СО по видове – осреднени данни за България за 2009 г. (1)
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бетон – раздробяване, на-
трошаване и фракционира-
не (чрез пресяване).

Задължителен компо-
нент при рециклирането на 
стоманобетонни отпадъци 
е наличието на магнитна 
сепарация за отделяне на 
армировката след първич-
ното раздробяване на СО.

Специфичното при 
третирането на СО е 
свързано с тяхната хете-
рогенност, което може да 
наложи предварително сор-
тиране на СО, например в 
зависимост от класа/ус-
ловията на експлоатация 
на първичния бетон, за да 
се управляват някои свой-
ства на рециклираните 
продукти – дробимост, 
мразоустойчивост, съдър-
жание на нежелани приме-
си и др.под. Сортирането 
на отпадъците е една от 
най-скъпите дейности по 
тяхното управление и за да 
бъде минимизирано, НУСО-
ВПРСО изисква прилагане 
на селективно разрушава-
не и разделно събиране и 
транспортиране на СО.

Необходимо е да се 
изготви ръководство за 
селективно разрушаване 
(деконструкция) на сгради 
с оглед постигане на висо-
ка степен на отделяне на 
различните видове СО и 
несмесване на неопасните 
с опасни отпадъци. Произ-
водственият контрол на 
рециклаторите трябва да 
включва и система, оси-
гуряваща проследяване на 
произхода на СО, не само 
за да бъде облекчено едно 
евентуално сортиране, но 
и за да не се допусне пре-
работване на замърсени с 
опасни вещества, а иначе 
неопасни или дори инертни 
СО.

Постигането на ня-
кои изисквани свойства, 
например по отношение 
на формата (съдържание 
на плоски и продълговати 
зърна, индекс на формата) 
и размер на зърната (зър-
нометрия), може да наложи 
и вторично натрошава-
не и/или използването на 
определени машини – ро-
торните трошачки дават 
системно по-добра форма 
на зърната от челюстни-
те, но изискват и по-честа 
поддръжка.

За да бъде ограничено/
елиминирано наличието 
на примеси в рециклирани-
те материали, може да се 
прилагат и процеси на пре-
чистване – чрез въздушна 
сепарация например може 
да отделят леките компо-
ненти (пластмаси, хартия, 
дървесина) под формата на 
т.нар. модифицирано твър-
до гориво (RDF – Refuse 
Derived Fuel), което да бъде 
енергийно оползотворено в 
ТЕЦ, циментовите заводи 
и др. Проблемът у нас е, че 
такава инсталация изис-
ква значителна инвести-
ция, т.е. себестойността 
на RDF e висока, а пазар 
практически все още няма 
въпреки декларираните на-
мерения (2). Пречистване-

то чрез флотация е много 
ефективно при производ-
ството на по-едри фракции 
материали от рециклиран 
бетон – така се премах-
ват не само примесите под 
формата на парчета, но и 
фините/прахообразни при-
меси, отмива се и голяма 
част от водоразтворими-
те сулфати, от хлоридите 
и др., т.е. създават се ус-
ловия за производството 
на рециклирани продукти 
с високо качество. Пред-
полага се обаче, че в бъл-
гарски условия (с риск от 
замръзване през 6 месеца 
в годината) флотацията 
също ще оскъпи производ-
ството на рециклираните 
материали и няма да има 

възможност те да бъдат 
поне с 20 – 25% по-евтини 
от естествените, за да 
бъдат и икономически по-
атрактивни (1). Този стре-
меж не бива да се абсолю-
тизира, тъй като цената 
на транспорта на скални-
те материали също е от 
голямо значение. Предим-
ството на рециклираните 
материали е, че обикнове-
но те се произвеждат по-
близо до населените места 
или строежите, в които се 
влагат, т.е. транспортни-
те разстояния се очаква 
да са по-малки. От друга 
страна, пречистените 
рециклирани материали 
биха били подходящи за 
по-разнообразни прило-
жения, включително като 
добавъчни материали за 
бетон. Следователно в за-
висимост от търсенето 
на рециклирани продукти 
и необходимостта да бъ-
дат влагани в хидравлич-
но свързани смеси ще се 
развие, или не технология 
с пречистване чрез фло-
тация.

Трудности  

пред проектантите за 

прилагането на рециклирани 

продукти

Въпреки наличието на 
единни европейски стан-
дарти, допускащи влага-
нето на тези рециклирани 
продукти в строежите, те 
не могат да служат като 
предписания/указания, тъй 
като евронормите дават 

предимно класифицира-
нето на строителните 
продукти по строително-
технически свойства (на 
категории). Това се отна-
ся както за естествените, 
така и за рециклираните, и 
за изкуствените скални 
материали. Дори когато 
се определят специфични 
свойства, например съдър-
жанието на водоразтвори-
ми сулфати в рециклирани-
те материали, то е само 
за да се категоризират 
тези материали (БДС EN 
13242, т. 6.4, табл. 15) по 
този показател.

Така че за  разлика 
от предишната систе-
ма на БДС стандартите 
за прилагането на евро-

нормите има нужда от 
допълнителни указания, 
които да бъдат използ-
вани от проектантите, 
особено за предписване 
на материали, за които 
няма натрупан национа-
лен опит. Такива указания 
има отчасти в Техниче-
ската спецификация на 
АПИ (2014 г.), където за 
различните строителни 
дейности са предписани 
максимално допустими 
нива на водоразтворими-
те сулфати (4).

Би могло КИИП и КАБ 
в сътрудничество с из-
следователски центрове 
в строителството да 
съдействат за издаване-

то на подобни указания и 
за други строежи (сгради, 
съоръжения от техниче-
ската инфраструктура, 
спортни площадки и др.). 
Такъв е опи тът на стра-
ните, в които има висока 
степен на рециклиране на 
СО – техническата норма-
тивна база се състои от 
норми (стандарти) и ука-
зания и/или ръководства 
за приложение. Много чес-
то тези указания са ре-
зултат от дългогодишен 
мониторинг/обследване на 
пилотни строежи, в които 
са вложени рециклирани 
продукти и се оценява 
адекватността на съот-
ветното приложение. Едно 

от най-подробните ръко-
водства за приложение 
на рециклирани продукти 
от СО е изработено от 
Австрийската асоциация 
на рециклаторите. В него 
са намерили отражение 
всички аспекти – произ-
ход, технически изисква-
ния, методи за изпитване, 
изисквания за опазване на 
околната среда, монито-
ринг и сертификация, об-
ласти на употреба в зави-
симост от свойствата на 
материалите. Най-голямо-
то му предимство е, че то 
дава представа какви са 
очакваните свойства на 
рециклираните продукти, 
така че проектантите да 

се ориентират къде биха 
могли да ги предписват за 
замяна на естествените.

Заключение

В заключение: същест-
вуващата техническа нор-
мативна уредба не съз-
дава препятствия пред 
влагането на рециклирани 
продукти от СО. Необхо-
димо е тези продукти да 
са преминали през процес 
на оценяване на съответ-
ствието. Рециклаторите 
трябва да имат система 
за производствен контрол, 
която да е съобразена с 
особеностите на рецикли-
раните материали от СО 
– хетерогенност, наличие 
на примеси, риск от замър-
сяване с опасни вещества. 
По-усложнените техноло-
гии за рециклиране на СО 
осигуряват продукти с 
по-високо качество, но и 
повишават тяхната се-
бестойност. Пазарът на 
рециклираните продукти, 
осигурен от изисквания-
та за влагане, ще наложи 
работещи съотношения 
качество – цена.

Трябва да се облекчи 
режимът за рециклиране 
на СО с мобилни инстала-
ции, за да бъде използван 
наличният капацитет и да 
се създадат условия за по-
равномерно разпределение 
на тази дейност на тери-
торията на страната. 
За улесняване на процеса 
на влагане на рециклира-
ни продукти е необходи-
мо със съдействието на 
браншовите организации 
да се разработят нацио-
нални норми/указания/
ръководства. За да се на-
трупа национален опит, е 
препоръчително да се съз-
даде интернет базирана 
платформа, в която да се 
систематизират данни-
те, да се обменя инфор-
мация и да се подпомогне 
процесът на търсене и 
предлагане на рециклирани 
продукти. Такава интер-
нет платформа би могла 
да се поддържа от КСБ.

ИЗТОЧНИЦИ
1. www.moew.government.bg
2. www.toplo.bg
3. www.eea.government.bg
4. www.api.bg

Снимки Влади Георгиев
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Маринела Йонкова

28 парка, 47 градини с общо-
градско значение и 4 лесопарка 
има на територията на столи-
цата. Общината поддържа 22 
хил. декара паркове и градини 
и 16 хил. декара между блокови 
пространства. За сравнение - 
преди 135 години, когато София 
е обявена за столица на Бълга-
рия, в нея е имало само една гра-
дина, известна като Градската 
градина. Колкото повече нара-
ства столицата, толкова по-
голяма става необходимостта 
от зелени зони.

„Възстановяването само на 
зелените площи в парковете и 
градинките през тази година е 
струвало 4 млн. лв., а за след-
ващата ще са нужни поне 10 
млн. лв.“, коментира директорът 
на Дирекция „Зелена система” 
към Столичната община Ралица 
Маджарова. Тя напомни, че през 
последните години общината е 
възстановила осветлението в 
13 парка и градини. В началото 
на 2014 г. е завършен и първи-
ят етап от ремонта на парка 
„Мир и дружба” в Студентския 
град, където са изградени дет-
ска площадка за над 143 хил. лв. и 
алейна мрежа за 313 300 лв. „За-
вършен бе и ремонтът на гради-
на „Докторски паметник”, а сега 
започваме с обновяване на прос-
транството пред Националната 
художествена галерия, допълва 
Маджарова.  Паралелно върви и 
обновяване на парковото прос-
транство в Борисовата градина 
и около НДК. 

„За следващата година пла-
нираме да продължим програ-
мата за реконструкция на пар-
ковете. Залагаме и на старта 
на първи етап на Западен парк”, 
обясни от своя страна кметът 
на София Йорданка Фандъкова. 

 „Възраждане” 

Да се построи парк в центъ-
ра на София е истинско предиз-
викателство. Там, където сто-
личани свикнаха през есента да 
се издига куполът на цирк „Бал-
кански” в Зона Б-5, съвсем скоро 
ще започне изграждането на нов 
парк – „Възраждане”. Така след 
почти 10-годишно обсъждане Со-
фия е на път да се сдобие с още 
едно място за релакс. „Доколкото 
знам, от 30 години в столицата 
не е изграждан парк”, коменти-
ра кметът Йорданка Фандъкова, 
която не крие, че това е проект, 
който истински я радва.

Първоначалният план е нови-
те зелени площи да обхващат 
70 дка. Впоследствие те ще се 
разширят до 102 дка. Това ще 
стане, след като част от тери-
торията, която сега е държавна, 
бъде прехвърлена на Столична-
та община. В рамките на парка 
- освен традиционните детски 
площадки, алеи и зелени зони - се 
предвижда изграждане на амфи-
театър за открити представле-
ния, паркинг, две заведения. 

Парк „Възраждане” ще при-
юти и цирка, като за целта ще е 
оборудван със специална площад-
ка. „Така в бъдеще столицата 
ще разполага с място, на което 
ще може да се разположи всяка 
трупа, която иска да гостува в 

града”, обяснява Надя Данкино-
ва, изп. директор на Фонда за 
устойчиво градско развитие на 
София  (ФУГРС).

Строителството на бъде-
щия парк е само част от осмис-
ляне на пространството, което 
сега е обрасло с храсти и е за-
пуснато. До края на септември 
се очаква със „Софийски имоти” 
ЕАД, които ще осъществяват 
проекта, да бъдат подписани и 
документите за финансирането 
със съдействието на ФУГРС по 
програма JESSICA, посредством 
Оперативна програма „Регионал-
но развитие 2007 – 2013”.

Проектът за „Възраждане” е 
интересен и с това, че на площ 
от близо 24 дка ще бъде изгра-
ден и напълно нов спортен ком-
плекс, който трябва да започне 
да функционира през лятото на 
2015 г. Намерението е дейност-
ите по парка и по залата да 
вървят паралелно. Спортното 
съоръжение ще е на стойност 
3 млн. лв., уточни кметът Фан-
дъкова при подписването на спо-
разумението за финансиране на 
проекта „Изграждане на Много-
функционален спортен комплекс  
„Зона Б-5”, част от бъдещия 
парк „Възраждане”  (1 етап) на 
общинско дружество „Спортна 
София – 2000” ЕАД. Изпълните-
ли на строително-монтажните 
работи и строителния надзор 
трябва да бъдат избрани до края 
на октомври. 

Част от средствата за 
комплекса са предоставени от 
Оперативна програма „Регио-
нално развитие 2007 - 2013” по 
силата на споразумение, склю-
чено между ФУГРС, ФЛАГ и Евро-
пейската инвестиционна банка. 
1 513 397,50 лв. са предоставени 
от ФУГРС ЕАД.  „Предназначе-
нието на заема е финансиране 
на първия етап от инвестицио-
нен проект за модернизиране на 
спортната инфраструктура в 
София и облагородяване на град-
ската среда чрез изграждане на 
места за отдих в Зона Б-5”, обяс-
ни Надя Данкинова.

В спортния комплекс на от-
крито ще се направят 3 фут-
болни игрища, 3 тенис корта, 
детско спортно игрище, детска 
площадка, зона за играта пе-

танк, зона за стрийтбол, площ 
с 4 баскетболни коша, 8 тенис 
маси, игрище за плажен волейбол, 
пързалка със синтетичен лед за 
кънки и хокей, разказа изпълни-
телният директор на „Спортна 
София - 2000” ЕАД Бойко Додов. 
Проектът е включен в интегри-
рания план на София от 2013 г. 
Ползването на спортния ком-
плекс ще е платено, но цените 
ще са достъпни за хората. 

Северен и Западен парк,  

„Герена”

Реконструкцията на Северен 
парк, която започна през 2013 г. 
с поставяне на ново осветле-
ние, ще продължи с обновяване 
на главния вход от страната на 
ул. „Александър Жеков”. „Проек-
тът включва възстановяване на 
водната площ, изграждане на ав-
томатизирана поливна система, 
детска площадка за скейтборд 
със защитна мрежа, две площад-
ки - за деца от 1 до 3 г. и от 3 до 
12 г., поставяне на настилки, ос-
вежаване на цветната изложба 
при голямото езеро. „Проведени 
са обществени поръчки, осигуре-
но е финансиране и всеки момент 
дейностите по втория етап от 
обновяването на парка ще запо-
чнат”, обясни Ралица Маджарова. 
Изпълнител на ремонтите в Се-
верен парк е „Унимекс” - София, а 
на надзора - „ВМЛ-Консулт”.

 В момента е в ход процеду-
ра по проектиране и за Западен 
парк. След като заданието бъде 
готово, предстои да започне 
рехабилитация на мястото за 

отдих.
Наскоро завърши първият 

етап от ремонта на парк „Гере-
на”, който е разположен на площ 
5,4 хектара. Той не е реконструи-
ран близо 40 години. „Изградихме 
първия  етап с алейната мрежа 
и настилките. Проектът ще се 
реализира в продължение на ня-
колко години”, уточнява Маджа-
рова. На втория етап предстоят 
изграждането на поливната сис-
тема, амфитеатър, площадки за 
фитнес на открито, две детски, 
както и спортна. Предвиждат се 
и две заградени зони за разходка 
на кучета. 

Борисовата градина и НДК

Реконструкцията на Борисо-
вата градина е пред завършване 
и ако всичко върви по план, на 10 
октомври ще бъде готов и вто-
рият етап от нея.

„След като миналата годи-
на поставихме осветлението в 
парка, тази година започнахме 
с ремонта на входа откъм езе-
рото Ариана с над 4,4 хил. кв. м 
гранитни плочи”, обясни кметът 
Йорданка Фандъкова. 

Новите плочи са с дебелина 6 
см. От компанията „Софинвест” 
ООД, която извършва строи-
телния надзор, коментираха, че 
такава настилка се поставя за 
първи път в столицата. Рекон-
струкцията на парка ще продъл-
жи и през следващата година с 
обновяване на настилките и във 
вътрешната част, а също и с 
озеленяването. Предстои подмя-
на на плексигласовите билбордо-

ве, които са откъм бул. „Евлоги 
Георгиев”. На тяхно място ще се 
монтират по-ниски шумозаглу-
шителни съоръжения, пред кои-
то ще бъдат поставени кашпи 
с жив плет. 

Изпълнител на проекта за 
Борисовата градина е „Кали-
стратов груп” ООД. Общата 
стойност на строителството 
е 860 хил. лв. Съгласно договора 
гаранцията е 10 години за ка-
чеството на материала и 5 го-
дини съгласно Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ). 

Наскоро започна и обновява-
нето на пространството около 
НДК, което трябва да приключи 
до май 2015 г. Цялата надземна 
архитектура е дело на ландшаф-
тния арх. Валентина Атанасова. 
Общо реконструкцията ще стру-
ва около 14,3 млн. лв., от които 5 
млн. лв. ще бъдат осигурени по 
Оперативна програма „Регио-
нално развитие”, а 9 млн. лв. - от 
бюджета на Столичната общи-
на по схема „Зелена и достъпна 
градска среда”. 

Ще бъдат преобразени фон-
таните и водните каскади, като 
за тях има сключен договор с 
„Водоснабдяване и канализация” 
ЕАД, а стойността на договора 
е 1 813 712,39 лв. без ДДС. Пред 
НДК ще има водни огледала, а 
осветлението ще е едноцвет-
но. Фонтанът в подлеза също 
ще бъде обновен, ще се възста-
новят ВиК мрежите и електроза-
хранването на помпените стан-
ции и съоръжения. Подизпълнител 
на електрическата част е „Ис-
кър сервиз” ЕООД.

Възобновяването на парково-
то пространство е на стойност 
13 млн. лв. В проекта не се пред-
вижда промяна на дизайна, а само 
възстановяване на плочките. В 
частта „Паркови и тротоарни 
настилки” е заложено обновява-
не на тротоарите и уличното 
осветление по всички обиколни 
маршрути около НДК. Общата 
площ на реконструкцията е 24 
хил. кв. м и включва изгражда-
не на велотрасета, подмяна на 
уличното и парковото осветле-
ние. Изпълнител на тази част 
от проекта е „СК-13 Пътстрой” 
АД . Договорът със Столич-
ната община е за сумата от 
4 675 897,85 лв. без ДДС.   

Частта „Паркоустройство и 
автоматизирана поливна систе-
ма” включва 77 дка зелени площи. 
Проектът предвижда засаждане 
на 1855 дървета, 15 647 храста и 
17 800 многогодишни цветя, пло-
щадка за свободно разхождане 
на кучета, 247 нови пейки, как-
то и възстановяване на всички 
чешми в района, включително 
изграждане на подземна поливна 
система. 

Без доброто сътрудничество 
с ФУГРС и без финансиране по ев-
ропейските програми общината 
не би могла да се справи с про-
ектите, които целят осигурява-
не на по-добра градска среда за 
столичани. Досега по ФУРГС са 
осъществени 6 проекта – за 3 
общински болници (1 АГ, 1 МБАЛ и 
4 МБАЛ), за Женския пазар, пазар 
„Връбница” и Магичния замък на 
Астор. Част от проектите ще 
продължат да се осъществяват 
и през 2015 г., а София ще става 
все по-зелена и уютна.

Снимки в. „Строител“
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След дългото затишие 
през последната година на-
емният пазар на офис площи 
в София и големите градове 
показва признаци на раздви-
жване. Консултантските 
компании отчитат засилен 
интерес към качествените 
офиси от страна на утвър-
дени фирми, които искат да 
се преместят на по-добра 
локация или да се разши-
рят. Отделно се засилва и 
търсенето на нови фирми, 
предимно от ИТ сектора и 
изнесените бизнес услуги, 
които искат да навлязат на 
българския пазар.

При все че делът на 
празните офиси се коле-
бае около и малко над 20% 
в София, всички участници 
на пазара алармират за не-
достиг. Защото търсенето 
е съсредоточено само сред 
качествените сгради.

Показателно е, че делът 
на празните площи в сгра-
дите клас А в София през 
първото полугодие вече пад-
на под 10% според данните 
на различни консултантски 
компании, а единиците нови 
проекти бързо се запъл-
ниха с наематели – и но-
вонавлизащи в страната, 
и преместили се в по-ху-
бав офис. Пазарът, според 
Forton International, е записал 
най-силното си полугодие 
от 2009 г. насам с усвоени 
67 хил. кв. м през първата 
половина на тази година, 
а новото строителство е 
малко над 100 хил. кв. м. Това 
предполага отваряне на 
ново място за инвестиции, 
но вложителите все още са 
много предпазливи. 

По-мащабни проекти с 
достатъчно допълнителни 
услуги, които биха задово-
лили изискванията на по-
тенциалните наематели, 
особено големите междуна-
родни компании, почти няма. 
Повечето новостартирали 
строежи са по-малки и с 
незначителен обем площи, 
който не може да повлияе ка-
чествено на предлагането 
на пазара, или се довършват 
стари обекти, започнати 
още преди кризата.

Новото строителство

Ако приемем, че изда-
дените разрешителни за 
строеж са индикация за 
бъдещата активност, то 
може да се очаква поне с 
една идея по-засилено из-
граждане. По изчисления на 
Камарата на строители-
те в България ръстът от 
1,1% на разрешителните 
за строеж като цяло за по-
лугодието спрямо същия 
период на миналата година 
се дължи именно на тези за 
административни сгради. Те 
се увеличават с над 42% на 

годишна база. 
Това обаче е все още да-

лече от предкризисните рав-
нища, тъй като издадените 
разрешителни за строеж на 
административни сгради са 
наполовина по-малко спрямо 
пика на пазара през 2008 г.

През тази година в Со-
фия беше завършено и отво-
ри врати само едно здание 
от високия клас, където 
търсенето е най-силно – 
Infinity Tower на бул. „Бълга-
рия” на инвестиционните 
компании MRP International и 
Salamanca Capital. Индикации 
за завършването на друг по-
добен проект до края на го-
дината няма.

Сградата, чието стро-
ителство всъщност се 
планира от периода 2006 – 
2007 г., се конкурира с дос-
та други проекти в района, 
но успя да привлече големи 
наематели, като аутсор-
синг компанията TELUS 
International Europe (доскоро 
CallPoint New Europe – б.а.), 
козметичната компания 
Avon, която се премести от 
друга сграда в същия район, 
Imperia Online и други големи 
фирми.

С 20-те си хил. кв. м РЗП 
обаче кулата на бул. „Бълга-
рия” може и да изглежда ма-
щабен проект сега, в пери-
ода на пробуждане на пазара 
след кризата, но е далече от 
площите, които заляха паза-
ра в най-тежките години – 
около 2010 г. Тогава наемо-
дателите се бореха за всеки 
потенциален клиент с не-
малко „подсладители” и кон-
куренция при цените. Много 
от тях обаче успяха да за-
пълнят сградите, които се 
превърнаха и в атрактивен 
инвестиционен продукт. 

Очаква се новото пред-
лагане в първокласния сег-
мент на офис площите да 
се увеличи по-чувствително 
догодина, когато на паза-
ра ще излязат още няколко 
проекта, планирани отпре-
ди кризата и завършени със 
закъснение. По-големият 
сред тях е Capital Fort на 
„Цариградско шосе” в София 
с около 45 хил. кв. м. Друг по-
мащабен е новата сграда в 
смесения търговски център 
„Европа” в кв. „Дружба”, къ-
дето се предлагат, освен 
офиси и складове, търгов-
ски площи и голяма спортна 
зала. Любопитен проект е и 
мащабният „Милениум цен-
тър” на бул. „България” и бул. 
„Витоша”, който е с перс-
пективи за отваряне може 
би 2016 г. 

Инвестициите

Извън тези по-големи 
сгради и по-малките проек-
ти инвестициите са почти 
замрели. Една от основните 
спънки е липсата на финан-
сиране. Банките – основен 

източник на средства за 
строителния сектор, все 
още са доста предпазливи 
по отношение на участие в 
нови проекти. 

Плахото им включване в 
инвестиционния процес оба-
че не е непременно за лошо, 
коментира Тодор Кавръков 
– мениджър „Отдаване под 
наем” на Търговския център 
„Европа”. Според него този 
път растежът на пазара 
ще е по-плавен и съответно 
– по-здравословен. 

„Обемът на продажбите 
на офиси също е доста скро-
мен спрямо историческите 
нива, тъй като се търгуват 
основно по-малки сгради”, 
коментира Михаела Лашо-
ва – управляващ партньор 
във Forton International. „Има 
едва 4 сделки на стойност 
около 13 млн. евро за послед-
ните 18 месеца”, допълва 
тя. Само за сравнение: една 
продажба на средна по раз-
мер офис сграда през 2008 г. 
възлезе на 17,5 млн. евро.

„Обемът на пазара е ма-
лък, защото все още транс-
акциите са малко и защото 
цените са по-ниски, откол-
кото при пика през 2007 г.”, 
казва още Лашова. Тогава 
обемът на инвестиционни-
те продажби в офис сегмен-
та достигна 116 млн. евро 
според данните на компа-
нията. През 2008 г. той се 
срина наполовина, до 53 млн. 
евро, и продължи да намаля-
ва. Възстановяването за-
почна през 2011 г., когато 
компанията отчита обем на 
инвестициите в офис сег-
мента от около 50 млн. евро.

„През следващите 6 ме-
сеца има потенциал обемът 
на сделките да достигне 100 
млн. евро”, коментира Миха-
ела Лашова. „Дали този по-
тенциал ще се реализира и 
дали това ще стане в този 
срок, не можем да кажем. 
Факт е обаче, че има все 
повече големи и качествени 
активи, така че в средно-
срочен план този пазар ще 
надхвърли историческите си 
обеми”, прогнозира тя.

„В момента на пазара 
се включват основно мест-
ни инвеститори. Те обаче 
трудно биха се конкурирали 
с чуждестранни купувачи 
при сделки на стойност 
над 10 млн. евро. От друга 
страна, нивата на доход-
ност и риск, които прием-
ат чуждите, не са толкова 
атрактивни за местните”, 
допълва Лашова.

В средносрочен план 
тя очаква новото офис 
строителство да остане 
ограничено, макар повече 
вложители да се активизи-
рат заради търсенето във 
високия сегмент. София ще 
запази лидерските си пози-
ции на пазара, макар че ще 
видим развитие във Варна 
и Пловдив, а потенциално и 

в Бургас. „Наемателите от 
аутсорсинг и ИТ сектора ак-
тивно проучват и навлизат 
и на тези пазари, където, с 
изключение на Варна, налич-
ностите от офис площи са 
малко”, коментира още тя. 

Потенциалът  

за привличане на 

инвеститори

Що се отнася до привли-
чането на чужди инвести-
тори, това се определя от 
потенциала на българската 
икономика да генерира ви-
сок доход и устойчив рас-
теж. „Растежът, движен 
от инвестиции в реалния 
сектор, води до създава-
нето на нови работни мес-
та, по-високо потребление, 
откриване на магазини, 
доставки и производство 
на повече стоки за местно 
потребление. Съответно 
възникват и потребности 
от нови или по-качестве-
ни офис сгради, търговски 
центрове, логистични имо-
ти”, коментира Михаела 
Лашова.

„Наличието на качест-
вен инвестиционен продукт 
в момента е едно от поло-
жителните последствия на 
високия, макар и неустойчив 
растеж до 2008 г.”, обяснява 
тя. Според нея проблемни-
те активи са в резултат 
от ниския растеж от 2009 
г. насам, от една страна, но 
най-вече от неразбирането 
на международните крите-
рии за качество на сгради-
те, с които се съобразяват 
и преките им ползватели, и 
инвеститорите – утвър-
дени и комуникативни лока-
ции, безупречни системи и 
инсталации, големи етажи 
с правилни форми, разумни 
като размер и разходи про-
екти. „В много от случаите 
активите не са подценени 
днес, а са били надценени 
преди 5 години”, посочва 
още тя.

Възможността на стра-
ната ни да привлича чужди 
инвеститори, изглежда, не е 
никак малка. Наскоро Colliers 
International нареди България 
сред най-атрактивните 
дестинации в Централна и 
Източна Европа за инвес-
титорите в аутсорсинга 

на бизнес процеси. Според 
компанията София и Варна 
са атрактивни пазари за 
аутсорсинг и за ИТ компа-
ниите, редом с утвърдени 
центрове, като например 
полските градове Вроцлав, 
Катовице и Олщин, както и 
Белград и Букурещ. 

В подобно подреждане 
страната ни попадна и сред 
най-добрите дестинации 
в света за инвестиции в 
производство. В междуна-
родните класации, които 
оценяват бизнес климата, 
запазваме относително 
стабилни позиции благода-
рение на данъчната систе-
ма, но редовно получаваме 
ниски оценки с тенденция 
към влошаване за стабил-
ността на съдебната сис-
тема, предвидимостта на 
нормативната уредба и 
общественото доверие към 
политиците. Това е сериоз-
на пречка за потенциални-
те инвеститори, тъй като 
генерира несигурност, а в 
конкуренцията със съседни-
те ни държави често пред-
приемачите избират друга 
локация, извън България. 

Наемите и локациите

Недостигът на първо-
класен продукт започна да 
тласка наемните равнища 
на качествените офиси на-
горе. Във високия сегмент 
от пазара те са вече дву-
цифрени – от порядъка на 
11 – 12 и дори 13 евро за  
кв. м. 

Според консултантската 
компания Colliers International 
през първото полугодие наем-
ните равнища на първоклас-
ните офиси са се увеличили 
с малко над 8% спрямо пър-
вата половина на миналата 
година. Ръстът на цените 
се определя от свиването 
на предлагането в горния 
сегмент от пазара на офис 
площи. 

Наскоро Кралският ин-
ститут на лицензирани-
те оценители на имоти 
(Royal Institution of Chartered 
Surveyors, RICS) прогнозира, 
че наемите и капиталовите 
стойности на бизнес имоти-
те в България ще нараснат 
през следващата година. 
Най-силно се очаква да се 

увеличат тези на офисите 
точно заради засиленото 
търсене във високия сег-
мент, както и на индустри-
алните площи заради слабо-
то предлагане. 

Като водещи локации 
в София вече се утвърдиха 
освен централните райо-
ни на града и булевардите 
„България” и „Цариградско 
шосе”. Участниците на паза-
ра оценяват положително и 
една нововъзникваща бизнес 
дестинация – района около 
летището, който от проле-
тта ще бъде свързан с други-
те части на града и с метро. 
Пример за изключително ви-
соката заетост в района ос-
вен Търговският център „Ев-
ропа” е и Sofia Airport Center 
– другият мащабен комплекс 
край аеропорта в столицата, 
който постепенно започна да 
запълва свободните си офиси 
и планира и разширяване. 

Допълнителни услуги

Ако искат да привлекат 
големи международни ком-
пании като наематели, соб-
ствениците на бизнес здания 
все повече се фокусират не 
само върху качественото 
им изпълнение, а и допълни-
телните услуги – достъп до 
различни търговски обек-
ти, банки, възможности за 
спорт, изхранване и други за-
бавления на служителите на 
фирмите наемателки. 

Цялостната среда в офи-
са е особено важна за т.нар. 
Х, Y и Z поколения и особено 
Y и Z – родените след 80-те 
години на миналия век. За тях 
той не е толкова простран-
ство за работа в определен 
времеви отрязък, а място 
за споделяне на опит и за 
срещи, защото на практика 
традиционната работа вече 
може да се свърши от всяка 
точка на света, стига слу-
жителите да имат достъп 
до компютър или някакво 
мобилно устройство с ин-
тернет. 

Големите компании все 
повече търсят не само ко-
муникативна локация, но и 
гледат доколко е здравослов-
на заобикалящата среда – 
зелени площи, наличието на 
паркинги и на допълнителни 
удобства за работещите. 

Инвестициите са почти замрели въпреки 
засиленото търсене във високия сегмент

Снимка Влади Георгиев
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Георги Сотиров

Доц. Михалева, от ин-

тервютата с водещи уче-

ни и преподаватели, които 

нашият вестник взе като 

медиен партньор в много 

от мероприятията на ВСУ 

„Черноризец Храбър”, става 

ясно, че във Варна развива-

те академичен продукт с 

нови форми, гъвкав подход 

и съобразени с дефицитите 

на бизнеса специалности…

Да, така е. В катедра 
„Строителство на сгради 
и съоръжения” се стремим 
да бъдем в крак със съвре-
менните потребности на 
бранша. Предлагаме нови 
магистърски програми, а 
обучението по съществу-
ващите специалности се 
провежда по актуализирани 
учебни планове, които са в 
синхрон именно с нуждите 
на строителите и проек-
тантите. Пример за рабо-
тата ни в тази насока е 
новата магистърска про-
грама „Строителен инжене-
ринг”, която ще стартира 
от тази учебна година във 
Варна и Пловдив. Казвам го 
толкова убедително, тъй 
като интересът към тази 
наша програма е голям, и то 
не само от строителния, а 
и от икономическия сектор. 
Желаещите да се обучават 
в специалността ще пови-
шат професионалната си 
квалификация в три основни 
направления: „Организация 
и управление на инвести-
ционните проекти и стро-
ителните процеси”; „Пре-
дприемачество, икономика и 
финанси”; „Ценообразуване, 
остойностяване и оферира-
не на обекти”.

Относно гъвкавия под-
ход в обучението в катедра 
„Строителство на сгради и 
съоръжения” предоставяме 
възможност на колегите 
– инженери и архитекти, 
да се усъвършенстват не-
прекъснато чрез участие в 
краткосрочни курсове, чии-
то тематики са актуални и 
продиктувани от съвремен-
ните изисквания на бранша. 
Също така създадохме спе-
циални програми за обучение 
на работещите в сектора и 
в областта на пожарната 
безопасност, с които им да-
ваме възможност да превър-
нат натрупания професио-
нален опит и компетенции в 
образователна степен.

Кои са най-актуалните 

тематики на краткосроч-

ните курсове, които орга-

низирате?

Във връзка с въвеж-
дането на европейските 
стандарти в проектира-
нето на строителните 
конструкции (Еврокодове) 
един от най-широко диску-

тираните въпроси от 
колегията в бранша е 
приложението им при 
проектирането и из-
пълнението на сгради 
и съоръжения. Още по-
вече, че съвсем скоро, 
от 2015 г., тези норми 
трябва изцяло да за-
менят националните 
ни. Това е сериозно 
предизвикателство 
най-вече за практи-
куващите инженери 
и катедра „Строи-
телство на сгради и 
съоръжения” откликва 

с организиране на кратко-
срочни курсове по отделни-
те части на Еврокодовете. 
Целта на тези курсове е не 

само запознаване със сами-
те стандарти, но най-вече 
представяне на практи-
ческото им приложение и 
изтъкване на различията с 
досегашната ни практика. 
Бившите студенти на Ар-
хитектурния факултет се 
ползват с преференции при 
участие в тези курсове, а 
настоящите се обучават 
по актуализирани учебни 
програми, в които Еврокодо-
вете вече са въведени. 

През последните години 
катедра „Строителство 
на сгради и съоръжения” 
участва активно в популяри-
зирането на европейските 
стандарти за проектиране 
и това е основен приори-
тет на преподавателския 
състав. Нещо повече – през 
2009 г. заедно с колегата 
доц. д-р инж. Иван Павлов 
бяхме в работната група 
към БАН, ангажирана с раз-
работването на Национал-
ното приложение към БДС 
EN 1998-3:2005 „Оценка и 
възстановяване/усилване 
на сгради”. Това е третата 
част от европейския стан-
дарт за проектиране на 
конструкции за сеизмични 
въздействия. През 2012 г. 
със същия колега имахме 
удоволствието заедно със 
светилата в областта на 
сеизмичното инженерство 
в България – проф. д-р инж. 
Никола Игнатиев и проф. 
д-р инж. Петър Сотиров, 
да изготвим две практи-
чески ръководства за про-

ектиране на конструкции 
за сеизмични въздействия, 
които са издание на КИИП – 
„Практическо ръководство с 
решени примери по прилага-
нето на Еврокод 8 – 1 – про-
ектиране на конструкциите 
за сеизмични въздействия” 
и „Практическо ръковод-
ство с решени примери по 
прилагането на Еврокод 8 
– 3 – оценка и усилване на 
сгради”.

Другата актуална тема 
на курсовете, организира-
ни в нашата катедра през 
последните месеци, е при-
лагането на Наредбата за 
управление на строителни-
те отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни 
материали, която влезе в 
сила от 13.07.2014 г. Възпи-
таниците ни се запознават 
с нормативния контекст и 
основните положения, като 
се дават ценни практичес-
ки указания за изготвянето 
на новия план за управление 
на строителните отпадъци 
като част от инвестицион-
ното проектиране. Инте-
ресът към този семинар в 
момента е много висок, тъй 
като тази наредба касае 
всички участници в процеса 
– проектанти, строители, 
строителен надзор и общин-
ска администрация.

Сериозни постижения 

и богат опит на универ-

ситета в практическото 

обучение на студентите… 

Това е и добра възможност 

за разгръщане на научна и 

изследователска дей-

ност.

Добър инженер не се 
става само чрез висока тео-
ретична подготовка. Казвам 
го от собствен опит като 
дъщеря на строител. Необ-
ходимо е науката и практи-
ката да вървят ръка за ръка, 
с което студентите да при-
добият по-ясна представа 
за реалното изпълнение на 
обектите, за отговорност-
та, която носим, и не на по-
следно място – да се прово-
кират да мислят.

Голяма част от препо-
давателския ни колектив 
са практикуващи инженери, 
което е предпоставка за 
често обсъждане с възпита-
ниците на казуси и техноло-
гични практики от реални 
строежи. В аудиторните 
часове по специалните дис-
циплини – „Стоманобетонни 
конструкции“, „Стоманени 
конструкции“, „Стоманобе-
тонни мостове“, „Антисеи-
змично строителство“ и др., 
студентите проследяват 
изграждането на реални зда-
ния или съоръжения, както и 
поведението им при земе-
тръс, чрез филмови записи, 
които обикновено коменти-
раме надълго и широко.

Практическата под-
готовка се задълбочава 
освен с упражненията и с 
отделна практика по съот-
ветните дисциплини, която 
се провежда на обекти и в 
бази на наши дългогодишни 
партньори в областта на 
строителството и пожар-
ната безопасност. Една от 
най-посещаваните е тради-
ционната есенна практика в 
Турция, която се организира 
всяка година. В програмата 
на тази практика се включ-
ват посещения на високи 
сгради в строеж, на силно 
сеизмични райони, постра-
дали от земетресения, на 
пожарни служби и др.

Доц. д-р инж. Дария 

Михалева е препода-

вател по дисциплини-

те „Стоманобетон“, 

„Стоманобетонни кон-

струкции“ и „Антисеи-

змично строителство“ 

в катедра „Строител-

ство на сгради и съо-

ръжения” на Архите-

ктурния факултет при 

Варненския свободен 

университет „Черно-

ризец Храбър”. Тя е въз-

питаник на Професио-

налната гимназия по 

строителство, архи-

тектура и геодезия „Ва-

сил Левски” в морската 

ни столица. Висшето 

си образование завърш-

ва във Варненския сво-

боден университет 

„Черноризец Храбър”, 

специалност „Строи-

телство на сгради и  

съоръжения” – бакала-

вър, както и магистър-

ска програма „Строи-

телни конструкции”. 

През 2011 г. защита-

ва докторска дисерта-

ция на тема „Изследва-

ния върху сеизмичното 

поведение на обрамче-

ни зидарии” под науч-

ното ръководство на 

проф. д-р инж. Никола 

Игнатиев. Стартира 

своята академична ка-

риера непосредствено 

след завършването на 

висшето си образова-

ние през 2004 г. като 

хоноруван асистент. 

През 2012 г. става до-

цент в Архитектурния 

факултет на ВСУ. Ав-

тор е на над 15 научни 

публикации и 5 учеб-

но-методически ука-

зания в областта на 

стоманобетонните и 

зиданите конструкции 

и сеизмичното инже-

нерство. Участвала е 

в разработването на 

Националното прило-

жение към БДС EN 1998-

3:2005 „Оценка и въз-

становяване/усилване 

на сгради” и е съавтор 

на 2 практически ръко-

водства по прилагане-

то на Еврокод 8.

Доц. д-р инж. Дария Михалева, ВСУ „Черноризец Храбър”: Студентите от спе-
циалност „Пожарна без-
опасност и защита на 
населението” пък имаха удо-
волствието да участват в 
състезание по пожаро-при-
ложен спорт редом със слу-
жителите от Централната 
противопожарна служба на 
Анталия.

С други думи, стараем 
се да обогатяваме практи-
ческия опит на нашите въз-
питаници още по време на 
обучението им с оглед да бъ-
дат максимално подготвени 
за реалността в бъдещата 
им работа, тъй като в прак-

тиката нещата невинаги 
са като по учебник. Затова 
се стремим студентите 
на катедра „Строителство 
на сгради и съоръжения” да 
придобиват опит за работа 
на обекти. Като пример бих 
посочила практиката, про-
ведена по време на изграж-
дането на пречиствателна 
станция за отпадни води в 
Провадия. Имахме удоволст-
вието да бъдем инструкти-
рани от техническия ръко-
водител на обекта, който 
е възпитаник на нашата 
катедра и мой дипломант.

Успехите на дипломи-

раните във вашия ВУЗ ар-

хитекти и строителни ин-

женери ни дават основание 

да смятаме, че сте избрали 

верния път – и в теоретич-

ното обучение, и в практи-

ческите занимания. 

Действително имаме 
основание да се гордеем с 
нашите студенти, тъй като 
процентът на успешно реа-
лизиралите се в България е 
доста висок. Показателен е 
фактът, че болшинството 
от тях стартират своята 
кариера още по време на обу-
чението. Преподавателите 
от катедрата са ангажи-
рани не само с лекции на съ-
временното поколение инже-
нери, но и с подпомагането 
на тяхната професионална 
реализация. 

В последните години 
мнозина работодатели тър-
сят нашето сътрудничест-
во и препоръки при избора си 
на специалисти за служите-
ли в бранша. 

Считаме, че сме избрали 
верния път в подготовката 
на нашите студенти и ще 
продължаваме да работим в 
посока усъвършенстване на 
обучението.

Ние създаваме инженери 
и архитекти и се грижим за 
тяхната професионална ре-
ализация.
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Зн а е т е  ли ,  ч е 
княжеският дворец 
в София има брат 
близнак. Това е Ис-
торическият музей 
в Русе, който буквално 
преди седмици отвори 
врати след поредното си 
обновяване. Изключител-
ната близост в архитек-
турната стилистика и 
външното излъчване на 
тези сгради има просто 
обяснение – по двете е ра-
ботил един и същи човек – 
австриецът арх. Фридрих 
Грюнангер, който първо е 
построил русенската кра-
савица, а после се прочува, 
като проектира синаго-
гата и царския дворец в 
София.  

Сградата на музея в 
Русе е започната през 
1882 г. По замисъл е тряб-
вало да служи за офици-
ална резиденция на бъл-
гарския княз. Тъй като е 
завършена след оттегля-
нето на Александър I от 
престола, никога не е била 
използвана за седалище 
на владетеля, но пък има 
доста интересна исто-
рия. През 1892 г., когато 
е готова, е предоставена 
за нуждите на окръжната 
управа на региона. Мес-
тоположението й било 
перфектно за целта – на 

това място се намирало 
Вилаетското управление 
на Русчук, разрушено по 
време на Руско-турската 
освободителна война. В 
същия период тази част 
на града е централна за 
Русе и в нея се изграждат 
постройки за администра-
тивните служби. През го-
дините наред с окръжното 
управление там са били  
следствието и местната 
полиция и това са годи-
ните, в които се сдобива 
с най-мрачната си слава. 
От онова време тя е из-
вестна като „Мантовата 
гробница“. Под нея имало 
тунел, свързващ я с къща-

та на тогавашния околий-
ски управник Мантов, за 
когото старите русенци 
разказват, че биел жесто-
ко арестантите в подзе-
мията. 

Всъщност съществува 
и версия, че сградата няма 
нищо общо с княз Алексан-
дър I Батенберг, освен че 

е строена по негово вре-
ме. Историци отбелязват, 
че той посещавал по-чес-
то дунавския град, откол-
кото столицата, заради 
добрата транспортна 
комуникация. Спечелила 
си прозвището Двореца 
на Батенберг, заради из-
следване на местна ар-

Княжеският дворец в София е 
построен непосредствено след 
Освобождението. Строителство-
то се осъществява на два етапа. 
Началото е поставено от Батен-
берг (1879 - 1886 г.), който възлага 
на виенския архитект Виктор Рум-
пелмайер да проектира преустрой-
ството на бившия турски конак в 
представителен дворец. 

Арх. Румпелмайер (1830 - 1885 г.) 
запазва от предишната сграда само 
каменните основи, дълбоко вкопани 
в земята, и част от главната фа-
сада, на която придава коренно нов 
облик. Това постига с разнообразни 
архитектурни елементи в духа на 
модерната за времето смесица от 
неостилове. Още при подхода погле-
дът бил привличан от високия фрон-
тон над централния вход, на който 
имало барелефно изображение на 
герба на Княжество България.

При това строителство (1880 
- 1882 г.) се създава и изцяло ново 
крило на двореца откъм северо-
запад. Тук, на втория етаж, били 
разположени тронната зала, бални 
салони, приемни, трапезария и зим-
на градина. На долния етаж имало 
стаи за дежурния офицер и канце-
ларии на различни дворцови служби. 
В мансардните етажи също имало 
помещения с различно предназна-
чение. Общият външен изглед на 
сградата придобил очарованието на 

френските дворци от времето на 
Просвещението. Вторият етап на 
строителство е свързан с името и 
дейността на следващия български 
княз - Фердинанд I (1887 - 1918 г.). 
За главен ръководител на строежа 
бил поканен арх. Фридрих Грюнангер 
(1856 - 1929). По негови проекти бил 
реализиран триетажният северо-
източен корпус на двореца (1894 - 
1896 г.), предвиден за апартаменти-
те на голямата княжеска фамилия. 
Тук имало още библиотека, учебни 
салони, стаи за игра и развлечения, 
трапезария и приемна, специален 
покрит вход за каляски и две зимни 
градини. На последния етаж и ман-
сардните етажи били разположени 
апартаменти за гости, помещения 
за персонала, различни офиси. В 
тази част на сградата бил монти-

ран и асансьор.
Архитектурата – външна и вът-

решна, била умело съчетана със 
старото крило. Особено впечатле-
ние правели раздвижените фасади, 
добре вписани в околната паркова 
среда.  

Въпреки че софийският дворец 
се строи на два етапа, общият вън-
шен изглед създава впечатление за 
сграда с единен обем. Вътрешните 
връзки между отделните крила оси-
гуряват бързи и леки преходи, което 
позволява да се съчетават функци-
ите на представителна държавна 
институция и лично жилище. Не е 
случаен фактът, че  в този си вид 
сградата служи за мярка и мащаб 
на всички обществени и жилищни 
постройки в София до 20-те години 
на ХХ в. 

Тя води класацията по 
красота в дунавския град

хитектка. Повод й дала 
картичка, която открила 
- адресирана до „Двореца 
на Батенберг“. В годините 
сградата постепенно рух-
ва и през 1981 г. започва 
първата реконструкция и 
укрепването й с бетонни 
пояси. По това време там 
се помещава Русенският 
окръжен съд, а в началото 
на 90-те е превърната в 
Регионален исторически 
музей. 

Голямата жълта къща 
се състои от два пълни 
етажа, завършващи с ви-
сок мансарден. Основната 
форма по план е правоъгъл-
на с издаващи се секции в 
двата края и в средата, 
където е централният 

вход. Пред нея е запазен 
и площадът с фонтани и 
скулптурни композиции. 

След продължително 
вътрешно преустройство 
и възстановителни ра-
боти по фасадата през 
2007 г. и последвали довър-
шителни дейности сега тя 
вече краси града с пълния 
си блясък. И продължава 
да е една от най-впечат-
ляващите като замисъл и 
реализация сгради, вдъхно-
вяващи със своя аристо-
кратизъм и романтика. 

Това е най-старото 
здание в града в неокла-
сически стил и първата 
административна по-
стройка в България след 
Освобождението. 

Завършеният преди седмици проект е финансиран 
по Оперативна програма „Регионално развитие“ и об-
хваща две емблематични за града културно-истори-
чески атракции. Те са свързани в общ туристически 
ансамбъл, включващ 3 обекта – сградата на Истори-
ческия музей, тази на Регионалната библиотека „Лю-
бен Каравелов“ и на Природонаучния музей. Проектът 
е изготвен от „Норд план“ ООД с ръководител арх. 
Цвети Русинов. 

Атракционът има приемна част с информационен 
център, открита експозиционна площ, детска секция 
с характера на крепостно съоръжение (крепостната 
част е решена в стилистиката на Късното среднове-
ковие), открита площадка – форум за лекции, търже-
ства, място за експериментална археология, макети 
на катапулт и таран от дърво.

Изпълнител на проекта е консорциум „Евро строй“  
- „Крис груп“ ЕООД и „ВТ инженеринг“ ООД. Строител-
ството е за 2,8 млн. лв. Общата стойност на проек-
та е над 4,4 млн. лв. От тях собственият принос на 
общината е повече от 180 хил. лв. 

Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на 

община Русе Пламен Стоилов, директорът на Регионалния 

исторически музей – Николай Ненов, и Венцислав Петков – 

уредник в отдел „Природа“



30 СТРОИТЕЛ ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН петък, 10 октомври 2014

Елица Илчева

Името Филип Старк ве-
роятно е познато и на онези 
хора, които са далече от све-
та на интериорния дизайнер. 
Знаменитите му предмети 
са тиражирани от много 
производители, понякога 
дори без да го припознават 
като автор. Старк може да 
се причисли към живите кла-
сици – роден е през 1949 г. и 
до ден днешен продължава 
успешно да споделя опит със 
съвременниците си. 

В епохата на Woodstock 
и Парижката пролет във въз-
духа летят нови идеи, които 
той решава да реализира не 
чрез силни лозунги и револю-
ции, а с дизайн. „Красивата 
и функционална мебел ще на-
прави живота ни по-хармо-
ничен, пълен с любов и щас-
тие“, вярва младият творец. 

Интересно е, че Филип 
нямал намерение да се зани-
мава с интериор и мечтаел 
за кариера в астрофизиката 
или като композитор. Второ-
то частично е осъществил, 
защото и до днес компози-
ра… прекрасни простран-
ства. 

Детските си години пре-
карва под крилото на баща 
си, здраво свързан с негова-
та работа. Дълги часове на 
рязане, полиране, сглобяване 
и разглобяване на различ-
ни предмети са белязали 
изграждането му като лич-
ност. Майка му пък помагала 
да гледа на света с творче-
ски отворени очи и тъкмо 
тя го насочила към колежа 
Nissim de Camondo (Париж).

Талантът скоро бил за-
белязан на най-високо ниво 
– от крупни италиански 

производители до френския 
президент Франсоа Мите-
ран, който поканил Старк да 
обзаведе кабинета му. 

Глобализираната класика 

Припознават го като 
автор на създаването на 
класически стил в обзавеж-
дането на хотели. В същото 
време Филип проявявал себе 
си и като родоначалник на 
експресионизма в архитек-
турата.

Създава проекти на об-
ществен интериор в много 
от мегаполисите на света. 
Те са обединени от едно 
– смесване на традиция и 
култура с материално пред-
ставяне на идеите на глоба-
лизацията и осъзнат космо-
политизъм. Старк е автор 
на дизайна на ресторанти-
те Felix (Хонконг), Teatron и 
Lan (Мексико), Bon (Москва). 
Той е формирал и новия об-
раз на Америка с интериора 
на Delano (Маями), Mondrian 
(Лос Анджелис), Hudson (Ню 
Йорк) и Clift (Сан Франци-
ско). Проектът на Faena в 
Буенос Айрес неотдавна му 
носи премията „Хотел на го-
дината“. 

При работата по хоте-
ли и ресторанти французи-
нът се ръководи от прост 
принцип – празните прос-
транства изглеждат доста 
по-запълнени, свободата и 
отсъствието на детайли 
позволяват на хората да 
разширяват вътрешното си 
съзнание. 

Столът, който отсъства 

от стаята 

Създавайки необичайни 

предмети, Старк се опитва 
да подобри света, да го на-
прави по-справедлив и гра-
мотен. Надява се в този нов 
свят всеки човек да може 
да внесе своята лепта в 

прогреса. Избрал още в дет-
ството си „да прави добро 
на възможно повече хора“, 
той обаче среща парадокса 
в сферата на своите детай-
ли – комфортният интериор 
е достъпен само за елита. 

Затова решава да съз-
даде мебели от пластмаса. 

От творческия му експери-
мент се ражда столът Louis 
Ghost – „Призракът Луи“, кой-
то се превръща в шедьовър 
на съвременния дизайн. Той е 
в стил „Луи XV” и в същото 

време е продукт на съвреми-
ето. Бароковите елементи, 
които тук са „невидими“, до-
пускат пространството да 
се усеща и в по-тесни поме-
щения. Въпреки мимолетния 
си кристален вид столът 
„призрак” е издръжлив и на 
удари, и на атмосферни вли-

яния. Този шедьовър ражда 
нова епоха – отказ от мате-
риализма и разкоша в името 
на демокрацията. В каталог 
на своите продукти Филип 
споменава, че предметите, 
които създава, са предназна-
чени за „антипотребители“ 
и представляват способ за 
антитовар, развиващ духо-
вен ранг.

Главното им качество 
е практичност и добри ха-
рактеристики, а не само 
привлекателен външен вид. 
Всъщност именно „при-
зрачният“ стол спокойно 
може да бъде причислен 
към предметите, които са 
изящни. 

Дизайнерът винаги е 
бил привлечен от морето 
и съвместно с компанията 
Beneteau създава облика на 
яхта – модел „Лондон”, която 
получава награда за най-до-
бър плавателен съд. Работил 
е и по интериора на яхтата 
на съоснователя на Apple 
Стив Джобс, и по кораб с 
хибриден двигател, задвиж-
ван с водород и слънчева 
енергия.

Спасение в космоса

Старк винаги споделя 
идеята, че състоянието на 
околната среда днес ще се 
отрази на бъдещето на чо-
вечеството. Дори преди 10 
години решава да популяри-

зира екологичния дизайн и ин-
дустрия, създавайки пореди-
ца от органична храна OAO. 

„Не става въпрос да на-
правим живота си по-добър, 
а да осигурим спасението 
си“, казва той. Убеден е, че 
до 15 години ще се превърнем 
в бионични хора с импланти-
рани чипове под кожата си. 
„Нужно е да се побърза да 
се изобретят нови пласт-
масови материи, тъй като 
изчерпването на петролни-
те запаси ще доведе до из-

чезването на онези, които 
познаваме днес, а в по-дъл-
госрочен план трябва да се 
помисли за миграция на чове-
чеството към друга звездна 
система“, проповядва той.

И в момента Старк 
продължава да допринася 
за подобряване на екологич-
ната обстановка в света, 
участва в разработването 
на водородни автомобили и 
проекти на туристически 
центрове, които са с почти 
нулево потребление на енер-
гия. Включил се е дори в про-
екта, иницииран през 2004 г. 
от сър Ричард Брансън – да 
направят космическия тури-
зъм масов. 

Заради всичко това жур-
налистите го наричат „луд 
гений“, „революционер“, „ви-
зионер“, „двусмислен създа-
тел“... Каквото и да е, кредо-
то му си остава едно и също 
– да направи положителни 
промени в ежедневието ни. 
Точно тези си виждания той 
често споделя пред широка 
аудитория, като никога не 
отказва поканите за конфе-
ренции, посветени на дизай-
на, на които може да даде 
мнението си за нашата ци-
вилизация. 

Тайната на успеха на 
този изключителен творец 
е, че той е винаги в очакване 
на времето, не се страхува 
да експериментира и да раз-
бие стереотипите. 

Геният на френския дизайн мечтае за миграция на 
човечеството към друга звездна система 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Инженеринг за обект: „Канализационна и водо-
проводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колек-
тор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда 2007 – 2014” 
съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично обо-
рудване и проектиране – строителство за електро- и машинно-мон-
тажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от 
изпълнителя („Жълта книга”)”

Наименование: „Благоустрояване на крайречна градска зона, 
гр. Самоков – I етап” 

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!

Възложител: Община Самоков
Описание: Благоустрояване на край-

речна градска зона, гр. Самоков – I етап: 
Проектната документация за целия обект: 
„Благоустрояване на крайречната градска 
зона, гр. Самоков“ е разработена на три 
етапа, като всеки етап може да се изпълня-
ва самостоятелно. Предмет на настояща-
та обществена поръчка е Етап I, включващ 
зона 1, находяща се в УПИ IX, кв. „287”, с 
обща площ 27 920 м2, която се разделя на 
две подзони – Зона 1А и Зона 1Б: - Зона 1А 
- 20 472 м2 – обхваща територията от кръс-
товището на бул. „Македония“ и бул. „Искър“ 
до хипермаркет БИЛЛА. Възстановява се 
старото езеро в живописен вид. В средата 
ще има дървен мост, който стъпва върху 
изкуствен остров – алпинеум. Запазва се 
детска площадка, като се реконструира и 
обновява. Обособяват се зона за деца от 0 
до 3 години и зона за деца от 3 до 12 години. 
Предвижда се поставянето на комбинирано 
съоръжение за игра, люлки, катерушки, сен-
ници, пясъчник, клатушки и др. И в двете 
зони се предвиждат съоръжения за деца с 
увреждания. В източната зона от детска 
площадка №1 е разположена площадка за 
скейтборд, предвидени са и маси за тенис. 
В южната част на парка, в непосредстве-
на връзка с бул. „Искър”, се предвиждат из-
граждането на паркинг, на малка стопанска 
сграда за поддържане и развитие на парка, 

както и на обществена тоалетна. Цялата 
висока растителност се запазва напълно. 
За защита от шум и прах теренът се из-
работва с малки пластични земни хълмове, 
богато озеленени с ниска и средно висока 
растителност, като са предвидени и места 
за пързаляне на деца с шейни през зимата. 
Предвижда се силно разклонена алейна мре-
жа, богато наситена с функции за детски 
игри и разходка на възрастни. Всички пе-
шеходни и велоалеи са маркирани. В парко-
вата среда са разработени много кътове, 
площадки, малки и големи паркови елемен-
ти, обслужващи и поддържащи системи. Ще 
се изпълни фонтан в по-малкото езеро №5. 
Също така ще се монтират и елементи за 
водопад върху стената на коритото на река 
Искър. - Зона 1Б - 7448 м2 - обхваща тери-
торията от хипермаркет БИЛЛА до въжения 
пешеходен мост. Създават се нови детски 
площадки и зони за игри на открито. Прокар-
ват се нови пешеходни и велосипедни алеи 
до пешеходния вантов мост. В парковата 
среда са предвидени много кътове за от-
дих и рекреация с перголи, вело и пешеходна 
алея, резервни площи за детски площадки 
и площадка за разходка на кучета. Проект-
ното предложение включва и изграждането 
на Автоматизирана напоителна система. 
Разделянето на зона 1 на две подзони е от-
разено във всички части на проекта, вклю-
чително подробни КС и КСС.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 231 509.7 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на документация за 

участие: 31.10.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 07.11.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Сградата на об-
щина Самоков
Дата: 10.11.2014 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Евелина Перфанова - ди-
ректор дирекция ТСУЕП
Факс: 0722 60050
Адрес: ул. „Македония" №34
Телефон: 0722 66630
E-mail: obsamokow@abv.bg

Специализирана строителна фирма в заваряване и монтаж на ПЕВП, ПП тръ-
бопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване и технологични тръбопроводи пред-
лага съвместна СМР или продажба на цялото технологично оборудване. Фирмата 
разполага с 4 бр. заваръчни машини за челно заваряване – Ф75 – Ф500, и една 
машина за ел. фузионно заваряване Ф20 – Ф500, 3 бр. ел. агрегати 220/380 V, 
транспортни средства и техническо оборудване. Фирмата има богат професи-
онален опит и лицензирани заварчици.

За контакт: 052 614900, 0887 877661

Възложител: Община Долна Митрополия 
Описание: Предметът на поръчката 

е „Инженеринг за обект: „Канализационна 
и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, 
помпена станция и довеждащ колектор до 
ПСОВ – етап I A” по проект „Интегриран 
воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” 
съгласно Договорните условия на ФИДИК 
(FIDIC) за технологично оборудване и про-
ектиране – строителство за електро- и 
машинно-монтажни работи и за строи-
телни и инженерни обекти, проектирани 
от изпълнителя („Жълта книга”) и изисква-
нията на Закона за устройство на тери-
торията (ЗУТ) и подзаконовите му норма-
тивни актове. В обхвата на поръчката се 
включват: А. Проектиране • Изготвяне на 
работен проект за обект „Канализацион-
на и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, 
помпена станция и довеждащ колектор до 
ПСОВ – етап I A” съгласно Наредба №4 от 
21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти, ЗУТ и под-
законовите нормативни актове по прила-
гането му, включително изготвяне на ин-
женерно-геоложки доклад; • Съгласуване 
на проектите с всички контролни органи, 
експлоатационни дружества и институции 
съгласно изискванията на нормативната 
база; • Получаване на всички необходими 
становища и разрешения съгласно българ-

ското законодателство; • Получаване на 
разрешение за строеж и законосъобразно 
започване на строителството. Б. Изпъл-
нение на СМР Изграждане и реконструкция 
на водопроводна мрежа на гр. Тръстеник 
с дължина около 33 645 м; Изграждане на 
битова канализационна мрежа на гр. Тръс-
теник с дължина около 35 965 м; Изграж-
дане на дъждовна канализационна мрежа с 
дължина около 1072 м; Изграждане на около 
1088 бр. сградни водопроводни отклонения 
(СВО) и 1088 бр. сградни канализационни 
отклонения (СКО); Изграждане на около 22 
бр. улични оттоци за отводняване на улици-
те; Изграждане на канализационна помпена 
станция (КПС) с параметри: Q = 56.0 l/s, H = 
13.0 m, P = 24 kW, и обслужващ път; Изграж-
дане на тласкател от ПС до съществуваща 
ревизионна шахта (РШ 1) с приблизителна 
дължина 73 м; Изграждане на гравитачен 
участък от ПС до съществуващ колектор 
270/171.2. с дължина 6518 м; В. Упражняване 
на авторски надзор по ЗУТ, технически ре-
шения, технологичен контрол и съдействие 
при въвеждане на обекта в експлоатация. 
Г. Изготвяне на екзекутивна документация 
на целия обект; Д. Въвеждане на обекта 
в експлоатация с протокол Образец 16 и 
Разрешение за ползване; Е. Обучение на 
персонала и изготвяне на ръководство за 
експлоатация; 

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и 
монтажни работи на водоснабдителни и 
канализационни инсталации 
Прогнозна стойност: 31 650 518.14 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на документация за 

участие: 24.11.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 24.11.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Долна Митро-
полия, община Долна Митрополия, ул. „Св. 

св. Кирил и Методий" №39, заседателна 
зала
Дата: 25.11.2014 г.  Час: 11:00

За контакти: Пепа Герашка - директор Ди-
рекция „ОССИКИ"
Факс: 064 680704
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий" №39
Адрес  на  възложителя :  h t t p : / /www .
dolnamitropolia.bg/
Телефон: 06552 2411
E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg  



32 СТРОИТЕЛ ИНОВАЦИИ петък, 10 октомври 2014

Страницата 
подготви 
Емил Христов

А р х и т е к т и т е  о т 
Chartier-Corbasson раз-
криха своите плановете 
да изградят внушителен 
небостъргач в Лондон, 
направен изцяло от от-
падъците на неговите 
жители. Названието на 
проекта е „Органичният 
небостъргач в Лондон“. 
Фасадата на  сграда-
та ще бъде облечена в 
дълготрайни панели, из-

работени от хартия и 
пластмасови отпадъци. 
Небостъргачът ще рас-
те с течение на времето 
чрез обработване на от-
падъците, които наема-
телите ще генерират.

Идеята за органично-
то здание цели, от една 
страна, намаляване на за-
мърсяването, а от друга 
– на разходите за стро-
ителство. Първоначално 
строежът на сградата 
ще започне с богато ук-
расена структура, моде-
лирана по образец на къ-

щите с бамбуков скелет. 
Секциите от сглобяеми 
скелета ще бъдат инста-
лирани една след друга, а 
с напредването на стро-
ителството панели, из-
работени от рециклирани 
отпадъци, ще започнат да 
се добавят към фасадата.

Когато се нанесат 
първите обитатели на 
блока, ще започне и съ-
щинското изграждане на 
по-горните етажи. Така 
органичният небостър-
гач ще расте органично в 
отговор на търсенето и 

предлагането.
След като строежът 

приключи, сградата ще 
има гладка, овално-пира-
мидална форма, покрита 
с блестящ слой, направен 
от рециклирани мате-

риали. Полупрозрачната 
фасада ще изпълва ин-
териора с естествена 
светлина, като същевре-
менно ще го защитава 
от излишното нагряване. 
Кухи тръби, вградени в 

конструкцията, ще бъ-
дат оборудвани с малки 
вятърни турбини, за да 
се даде възможност на 
небостъргача да генери-
ра собствена електрое-
нергия.

Ванкувърската дизайнерска фирма „Зелено над 
сиво“ завърши работата си по най-голямата зелена 
стена в Северна Америка. Тя се намира в графство 
Съри, Британска Колумбия. Двустранното съоръже-
ние се състои от 50 хил. отделни растения, повече-
то от които са типични за региона. Наименованието 
на проекта е „Планини и дървета, вълни и камъчета“ 
и представлява жива, напълно хидропонна зелена 
стена, създадена изцяло със синтетични рециклира-
ни материали. Това е първата и единствена зелена 
стена на континента, изградена на надлез, прости-
ращ се над оживен път. Поддръжката и резитбата 
се извършват с обикновена вишка, която не изисква 
затваряне на пътя. Стената е свързана с автома-
тична система за капково напояване.

Майк Вайнмастер – главен дизайнер на инстала-
цията, казва, че нейните овални и заоблени мотиви 
са заимствани от планинските, богато залесени 
пейзажи на Британска Колумбия. Засадена със 120 
уникални растителни вида, стената се отличава и с 
най-голямо биологично разнообразните измежду съо-
ръженията от този тип в Северна Америка.

„Аромати от овощна-
та градина“ е футурис-
тичен градски проект, 
разработен за Кунминг, 
Китай, който се състои 
от 45 енергийно ефек-
тивни вили, разположе-
ни върху огромна общ-
ностна овощна градина. 
Паркът се гордее с най-
модерните технологии 
за устойчиво развитие, 
като автоматично ре-
гулиране на температу-
рата, синхронизирано с 
пътя на слънцето, добив 
на вятърна енергия, как-
то и интелигентна елек-
троенергийна  мрежа. 
Градините ще предлагат 
на обитателите си чист 
въздух, зелени площи и 
вкусни продукти.

Проектът се основава 

на идеята за съчетаване 
на екологично отговорен 
начин на живот и устой-
чиви иновации, което ще 
позволи запазване на би-
ологичното разнообразие 
и забавяне на масовото 
обезлюдяване на малките 
селища в Китай. „Арома-
ти от овощната градина“ 
съчетава предимствата 
на града и провинцията. 
Той ще бъде оборудван с 
интелигентни системи 
за сградна автоматиза-
ция, а вилите ще бъдат 
свързани в обща електри-
ческа мрежа, която ще 
преразпределя излишната 
електроенергия, събрана 
чрез фотоволтаици и вя-
търни турбини. Превоз-
ването в комплекса ще 
става чрез електрически 

транспортни средства, 
които също ще предпаз-
ват околната среда. Оч-
аква се вилите да произ-
веждат повече енергия, 
отколкото консумират. 

Панели от соларно 
стъкло, пълни с водорас-
ли, ще генерират био-
водород, а вторичната 

екстериорна „кожа” на 
сградите, направени от 
многослойна дървесина, 
ще служи като огромно 
предно стъкло. Оформе-
на като конусовидна ки-
тайска шапка, всяка вила 
ще предлага панорамна 
гледка към цялата овощ-
на градина.

В забързано-
то ежедневие 
между различни-
те задачи често 
губим представа 
за физическото 
си състояние и 
най-вече за степента на 
умора. А това може да се 
окаже фатално при шофи-
ране или пресичане на на-
товарените кръстовища 
например. Спасението се 
крие в новото изобрете-
ние на японската компа-
ния „Джинс“ – очила, които 
позволяват на собствени-
ка им „да се види отстра-
ни“. Иновативната джа-
джа има няколко сензора, 
които зорко следят за 
състоянието на нашите 
очни мускули и ретина. 
Щом устройството засе-
че и най-малките небла-
гоприятни промени при 
собственика си, веднага 
предава данните на мо-
билно устройство или на 

компютър. Така информа-
цията за това, колко сме 
уморени и дали ни се спи, 
става налична на мига. 
Ако показателите за сте-
пента на изтощение за-
почнат да се повишават, 
на екрана на очилата све-
тва предупреждение, че 
не трябва да шофираме 
или да правим нещо друго, 
изискващо концентрация 
и внимание, защото може 
да е опасно за нас. Изобре-
тението ще е от полза и 
за спортуващите, защото 
отчита скоростта, с коя-
то човек тича, и по колко 
калории изгаря. Иноватив-
ните очила ще бъдат пус-
нати на световния пазар 
през пролетта на 2015 г.

Емблематичните червени улични телефонни каби-
ни в Лондон ще станат зелени, като бъдат трансфор-
мирани в безплатни соларни станции за зареждане на 
мобилни устройства, осигурявайки въглеродно неу-
трален източник на енергия. Проектът носи името 
„Соларните кутии“ и е патентован от двама възпи-
таници на Лондонското училище по икономика (LSE). 
Те могат да се използват за зареждане на телефони, 
таблети, фотоапарати и други мобилни електронни 
устройства.

Първата пилотна „соларна кутия“ е открита за 
обществено ползване в Тотенхам Корт, в главната 
централна търговска зона на Лондон. Тя има слънчев 
панел, който осигурява чиста, въглеродно неутрална 
енергия. Вторият „зелен телефон“ ще се появи през 
януари следващата година. Организаторите не са 
определили колко точно от червените телефонни 
кабини в Лондон ще се преродят по този начин, но 
се очаква проектът да обхване голяма част от тях.

Международен 
екип от учени успя 
да открие метод, 
който би превърнал 
течния цимент в 
метал. Трансформа-
цията прави първия 
материал полупро-
водник. Това отваря 
пътя му за приложе-
ние в потребителската електроника при създаване на 
резистори от тънки филми, използвани в течнокристал-
ните дисплеи, защитни покрития и дори компютърни 
чипове.

С експеримента си учените демонстрират уникален 
начин за направа на хибрид между метал и стъкло, който 
съчетава положителните качества и на двата мате-
риала. В това число влизат по-добра устойчивост на 
корозия от традиционните метали, по-ниска чупливост 
от стъклото, проводимост, малко загуба на енергия в 
условия на магнитни полета и не на последно място – 
лесна обработка и формоване. Циментът успява да се 
превъплъти във всичко това благодарение на процес, 
известен като улавяне на електрони – феномен, наблю-
даван до момента единствено в някои от разтворите 
на амоняка. Разбирането за това, как циментът успява 
да се присъедини в този „затворен клуб“, би довело до 
превръщането на други материали с изолационни свой-
ства в полупроводници.

Сградата ще бъде построена от своите обитатели
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Наградата е 5 млн. евро
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Фондацията на бив-
шия кмет на Ню Йорк Май-
къл Блумбърг – Bloomberg 
Philanthropies, ще отпусне 
на Барселона 5 млн. евро, 
след като испанският град 
спечели голямата награда 
в конкурса за идеи „Предиз-
викателство за кметове 
2014”. Каталунската сто-
лица участва в конкурса 
с план за разрешаването 
на проблема със заста-
ряващото население и се 
състезава с още 20 други 
града от Европа с насе-
ление над 100 хил. души. 
Наградата е създадена, за 
да насърчи най-оригинал-
ните и приложими реше-
ния на местните власти 
за справяне със социални 
проблеми в областта на 
здравеопазването, безра-
ботицата, транспорта. 

Предложенията на вла-

стите в гръцката сто-
лица Атина, британския 
Кърклийс, Стокхолм и Вар-
шава са класирани на вто-
ро място от фондацията, 
за което всеки от градо-
вете ще получи награда по 
1 млн. евро.

Планът, с който Бар-
селона победи, цели да се 
осигури добър стандарт 
на живот на застарява-
щото население и пред-
вижда създаването на 
мрежа Trust Network, в коя-
то, включително и чрез 
цифрови технологии, да 
бъдат привлечени близки, 
роднини, съседи, добровол-
ци и приятели на възраст-
ните хора, така че да се 
запълнят пропуските в 
системите за здравно об-
служване и социално под-
помагане. Програмата на 
града е свързана с прогно-
зи, според които до 2040 г. 
една четвърт от граж-
даните на Барселона ще 
бъде над 65 години. Ати-

на печели второ място в 
надпреварата с предло-
жението си да се създаде 
онлайн платформа, която 
насърчава участието на 
гражданите при взимане-
то на решения. Идеята е 
провокирана от разруши-
телния ефект, който ико-

номическата криза нанесе 
на гръцката икономика и 
създаде редица социални 
проблеми. 

Управата на британ-
ския Кърклийс предвижда 
създаването на онлайн 
платформа, която да по-
мага на хората да заемат 

или да търгуват своите 
нежелани вещи.  Идея-
та също е провокирана 
от икономическата кри-
за и големите бюджет-
ни съкращения. Според 
властите в общината 
улесняването на размя-
ната и продажбата на 

Пристанището на датския град Орхус ще 
бъде превърнато в градски площад и плажна зона, 
където ще има и театър. Проектът Bassin 7 е на 
датското архитектурно студио BIG и предвижда 
изграждането на две пресичащи се крайбрежни 
алеи. Те ще тръгват от центъра на града и по 
тях гражданите ще могат да стигат директно 
до морето. Първата алея ще отвежда пешеходци-
те директно до пристанището, докато втората 
ще предлага криволичещ маршрут, който ще ми-
нава през басейните, плажните зони и зелените 
площи. Планът предвижда още в района да бъдат 
изградени 7 жилищни сгради с вътрешни дворове, 
а също и кафенета, ресторанти, фар и наблюда-
телни платформи. Първите жилищни постройки 
трябва да са готови до 2017 г. 

Държавната агенция 
за алтернативни и въз-
обновяеми източници на 
енергия на Азербайджан 
планира през 2015 г. да 
започне проект за изграж-
дане на нови генериращи 
мощности за алтернатив-
на енергия за 300 МВт. 
Това съобщи пред журна-
листи председателят на 
агенцията Аким Бадалов в 
рамките на бизнес форум, 
организиран от Caspian 
European Club (CEIBC). По 
думите му проектът ще 
бъде ориентиран към из-
граждане на мощности, 
базирани на слънце, вятър, 
геотермални води, биома-
са и малките реки. Той 
уточни, че е завършена 
работата по изграждане-
то на централа за вятър 

в Йени Яшма с обща мощ-
ност 50 МВт.

„През следващите дни 
след проверка от държав-
ната комисия планираме да 
включим тази първа голяма 
централа в разпределител-
ната мрежа на Азербай-

джан”, отбелязва Бадалов.
По думите му в Азер-

байджан сега завършва 
работата по подготовка 
на проекти за 7 слънчеви 
централи. В началото на 
следващата година се пла-
нира да започне полагането 

на основата им. Съществу-
ват също така идеи за съз-
даване на централа за по-
лучаване на електроенергия 
от биомаса в два района на 
страната.

Сега делът на алтер-
нативната  енерги я  в 
Азербайджан е под 1% и се 
дължи основно на малките 
ВЕЦ-ове. Към настоящия 
момент в европейските и 
други развити държави има 
решение за ежегодното му 
увеличение до 10 – 15% от 
общия обем на производ-
ство на електроенергия. 
Според предварителните 
изследвания за 5 години в 
Азербайджан ще бъдат по-
строени до 100 централи за 
производство на електро-
енергия от алтернативни 
източници.

Завърши строежът на най-големия радио-
телескоп в света. „Алма“ се намира на височина 
5000 м в отдалечен район на пустинята Атака-
ма, Чили. Именно там сухият въздух и голямата 
надморска височина създават идеални условия за 
наблюдение на нощното небе. Всички 66 антени 
на сателита са инсталирани и ще започнат да 
функционират заедно през следващата година.

Всяка от тях първоначално е монтирана и 
тествана на по-ниско място – само на 2900 м, 
а след това е премествана чрез огромна 28-ко-
лесна транспортна машина. В момента астроно-
мите извършват наблюдения с 45 от антените. 
Строежът на телескопа струва 1,3 млрд. долара. 
Откакто работи частично, „Алма“ е открила га-
лактики, отдалечени на огромно разстояние от 
нас. Когато заработят всички антени, се очаква 
учените да успеят да погледнат най-далечните и 
най-тъмните кътчета на нашата Вселена, неиз-
следвани досега.

Медийният магнат Рупърт Мърдок навлиза 
в американския бизнес с имоти. Корпорацията 
му News Corp. обяви плановете си да придобие 
Move Inc. – оператор на сайта за имоти Realtor.
com, за 950 млн. долара, или 21 долара за акция. 
Сделката ще даде на News Corp. контрол върху 
рекламата на повече от 98% от всички имоти 
за продажба в САЩ. Компанията на медийния 
магнат все пак не е новак на онлайн пазара. Тя 
притежава 61,6% от REA Group Limited, която 
оперира водещия портал за имоти на Австралия 
(realestate.com.au).

Мърдок навлиза на пазара в САЩ в момент, в 
който той набира скорост на фона на възстано-
вяването от кризата. Повече от 5 млн. жилища се 
продават всяка година в Щатите, а индустрията 
генерира над 1 трлн. долара. Според News Corp. 
придобиването ще ускори цифровата и глобалната 
експанзия на компанията. Сделката е от страте-
гическо значение и за отношенията с Национална-
та асоциация на брокерите на имоти в САЩ, която 
вече я одобри.

В Ротердам беше открит най-големият покрит пазар в 
Холандия. Тържището е едновременно и жилищна сграда с 228 
апартамента. Проектът е на холандската фирма MVRDV. Кон-
струкцията привлича вниманието не само с големите си раз-
мери (височината на покритата търговска част е 40 м), но с 
оригиналното съчетание на различните дейности, за които е 
предназначена. А интериорът на търговските площи е впечат-
ляващ и не отстъпва на лъскавите молове. В пазарната част на 
сградата са разположени 96 щанда за пресни хранителни стоки, 
8 ресторанта и супермаркет. 

употребявани вещи може 
да компенсира щетите. 
Стокхолм печели с про-
ект, чиято цел е заедно 
с неговите жители да 
се насърчи устойчивото 
развитие чрез създава-
не на biochar - вещество, 
което подпомага расте-
жа на дърветата и пре-
чиства водата. За да се 
подобри достъпността за 
жителите с увредено зре-
ние, управата на Варшава 
предлага да се монтират 
предаватели в целия град, 
които да комуникират със 
смартфон приложения и 
така да помагат на слепи-
те хора да се ориентират 
по-добре при придвижва-
нето си в града. 

Сред участниците 
бяха София и Бургас. Иде-
ята на Столичната общи-
на беше изработена от 
Destructive Creation и пред-
ставлява пътуваща рабо-
тилница, която разкрася-
ва оживени, но занемарени 
градски места. Проектът, 
с който участва Бургас, 
бе за безопасно придвиж-
ване.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата
подготви
Мартин Динчев

Сензационното дуо 
2Cellos ще свири за първи 
път у нас на 9 декември в 
зала 1 на НДК. Със свои-
те виолончела словенецът 
Лука Сулич и хърватинът 
Степан Хаузер прескачат 
без предразсъдъци между 
класиката и филмовата му-
зика, поп хитовете и теж-
ките рок парчета.

2Cellos правят своя про-
бив през 2011 г., когато 
версията им на парчето 
на Майкъл Джексън Smooth 
Criminal предизвика фурор 
в YouTube. В резултат на 
това подписват договор 
със звукозаписна компания и 
издават дебютния си едно-
именен албум. Той съдържа 
кавъри на изпълнители като 
U2, Guns N’ Roses, Nine Inch 
Nails, Sting, Coldplay, Nirvana, 
Muse и Kings оf Leon и влиза 
в топ 100 в класацията за 
албуми на американското 
списание Billboard. Същата 
година получават покана 
от сър Елтън Джон да го 
придружат на световното 
му турне. „Отидете да ги 

видите на живо, защото 
са изумителни! Не помня 
да съм виждал нещо тол-
кова вълнуващо, като тях, 
от времето, когато гледах 
Jimi Hendrix през 60-те...”, 
не пести суперлативите 
си легендарният музикант.

Дуото е с класическо 
образование и всеки един 
от двамата е носител на 
престижни награди от меж-
дународни конкурси. Това 
не ги спира като 2Cellos 
да търсят вдъхновение 
в съвременните жанрове 
и да изпълняват на живо 
интерпретации на разно-

образни любими парчета, 
които са главно в сферата 
на рок музиката. Зад гърба 
си имат вече няколко раз-
продадени турнета (САЩ, 
Япония и Европа) и участия 
в най-горещите телевизи-
онни шоу програми в света. 
Междувременно участват в 
успешни колаборации с Red 
Hot Chili Peppers, Queens 
of Тhe Stone Age и George 
Michael. 

Вторият албум на му-
зикантите – In2ition, излезе 
пред януари 2013 г. Про-
дуциран от легендарния 
Боб Езрин (Pink Floyd, Alice 

Cooper, Kiss, Deep Purple), 
в него участват като во-
калисти и гост-музикан-
ти Eлтън Джон, Стив Вай 
и Дзукеро. В началото на 
тази година пък 2Cellos 
пуснаха в YouTube своя вер-
сия на парчето на AC/DC 
Thunderstruck и само за пър-
вите две седмици видеото 
бе гледано над 10 милиона 
пъти. 

Билетите за концер-
та в София струват меж-
ду 45 и 120 лв. и могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Подобно на мнозина начинаещи и неизвестни пи-
сатели, Джеймс Осуалд пуска дебютния си роман „Ес-
тествена смърт” в интернет пространството срещу 
незначителна сума. Дори и в най-смелите си мечти 
шотландецът не си е представял какво би могло да се 
случи само. През първите 30 дни от заглавието са сва-
лени 50 000 екземпляра и то се изкачва в челната де-
сетка на електронната книжарница „Амазон”, където се 
задържа дълго време. Скоро най-големите английски из-
дателства се борят за правата за издаване на книгите 
на Осуалд. Авторът подписва договор за шестцифрена 
сума за следващи две заглавия с главен герой инспектор 
Тони Маклейн. Успехите обаче не спират дотук – права-
та са продадени в редица държави, а медиите започват 
да определят Джеймс Осуалд като новото голямо име в 
криминалния жанр. Второто заглавие – „Книга на души-
те“, също бележи високи продажби, а през следващата 
година ще излезе „Песента на палача“.

Историята в „Естествена смърт” започва в зази-
дано помещение в мазето на стара сграда в Единбург, 
където е открит трупът на млада жена. Уликите со-
чат, че преди няколко десетилетия на местопрестъп-
лението е проведен ужасяващ сатанински ритуал. За 
наскоро повишения инспектор Тони Маклейн този случай 
не трябва да бъде приоритет, но преследван от образа 
на жертвата и жестоката й смърт, той тръгва по сту-
дените следи. Междувременно в Единбург са извършени 
брутални убийства на уважавани личности. Следват 
и странни самоубийства. Разследващите действат 
хаотично и ситуацията постепенно излиза извън кон-
трол. Инспектор Маклейн обаче започва да вижда на 
пръв поглед необикновена връзка между събитията и 
ритуалното убийство на младата жена. 

„Много хора не знаят, че написах първите две книги 
от поредицата, докато живеех в Уелс. Правех справки 
с карти на Единбург, за да не сгреша имена на улици и 
други обществени места, но за останалото се осланях 
на спомените си – разказва писателят. – Единбург е 
много стар град, с дълга, кървава история и безброй ле-
генди за духове и свръхестествено зло. Говори се, че из 
Стария град витаят призраци и когато човек се разходи 
по тъмните тесни улички, разбира защо тези легенди 
са толкова разпространени.”

Епичната продукция 
проследява историята на 
живелия през XV в. влашки 
владетел Влад III и ражда-
нето на легендата за 
Дракула. Той е сред най-
противоречивите лично-
сти в историята. 

Някои от легендите за 
него го определят като 
позитивна фигура, добър 
владетел и блестящ пъл-
ководец. Неговите спо-
собности да обединява 
хората около себе си и 

Седмото издание на 
Международния фести-
вал за архитектура One 
Architecture Week 2014 се 
провежда между 10 и 19 
октомври в Пловдив. Ку-
ратори на събитието са 
Светослав Мичев, Стефан 
Минков и Христо Станку-
шев от българското Сту-
дио за архитектура и ди-
зайн dontDIY, а темата на 
събитието е „Възможното 
невъзможно”. 

Манифестът на One 
Architecture Week цели да 
потърси архитектурата, 
която вижда отвъд себе си. 
Христо Станкушев поста-
вя акцент върху опита за 
създаване на лабораторна 

среда, изолирана от очак-
вания, рестрикции и моде-
ли. Програмата на фести-
вала е изцяло фокусирана в 
квартал „Капана”. Идеята 
е да се подпомогне разви-
тието му като квартал на 

творческите индустрии. 
„Самите пространства 

на „Капана” предизвикаха 
интереса ни да използваме 
квартала като лаборато-
рия за архитектурни експе-
рименти и затова заедно с 

кураторския екип решихме 
събитието да се прове-
де изцяло в тази част на 
Пловдив”, обяснява дирек-
торът на One Architecture 
Week Любо Георгиев.

Автори на визуалната 
идентичност са дизайнери-
те от „Постстудио” ООД. 
Вдъхновени от манифеста, 
те се заиграват с идеята 
за възможното невъзможно 
и създават един приказен 
свят в „Капана”, населен с 
мишки. „Искахме визуално 
да интерпретираме те-
мата по достъпен начин, 
който да е разбираем за 
хора с всякакви интереси и 
вкусове”, обяснява Андреан 
Нешев.

Международният фестивал се провежда от 10 до 19 октомври

да защитава народа си 
предизвикали дълбокото 
уважение на враговете 
му. Според други преда-
ния обаче той е едно от 
най-големите чудовища 
в историята. Влад III на-
бучва на кол жителите 
на цяло село за назидание 
на всички, които не се 
покоряват на волята му. 
Известен е на широката 
публика като Дракула по-
ради факта, че баща му 
е бил член на Ордена на 
дракона (на румънски – 
дракул, с второ значение 
„дявол”).

Въпреки че е един от 
най-известните зверове 

в историята, никоя от 
досегашните екраниза-
ции не се е фокусирала 
върху това, какво е под-
тикнало принц Влад да се 
превърне в сила на злото. 
„Дракула:  Неразказан” 
пресъздава историята 
именно през тази приз-
ма – защо той е толкова 
противоречива личност 
и защо решава да се пре-
върне в чудовище.

Всъщност румънски-
ят граф не е бил зъл в на-
чалото. Той е бил изпра-
вен пред тежка морална 
дилема – да жертва на-
рода си или семейството 
си. Така че Влад Цепеш 

се превръща в чудовище 
по личен избор, но и по 
принуда. За владетеля на 
Влашко през XV в. това 
се оказва единственият 
начин да спаси и семей-
ството, и народа си от 
султан Мехмед и настъп-
ващата Османска импе-
рия.

Макар сюжетът да се 
основава на исторически 
събития, въпросите, кои-
то филмът поставя, са 
актуални и днес: колко да-
лече е човек от публичния 
си образ, как се съвмес-
тява личен и обществен 
дълг, каква е цената на 
избора и на властта. 

Нашумелите челисти ще свирят в зала 1 на НДК
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Из Европа има много 
туристически маршрути, 
но най-дългият и безспор-
но най-красивият е по Сре-
диземноморското крайбре-
жие. Една от последните 
точки от него е великолеп-
ният испански град Вален-
сия. Разстоянието от Со-
фия до там е 2700 км, а от 
Барселона – само 350 км. 
Ако не сте с кола, можете 
да включите Валенсия в 
екскурзията си като част 
от морска почивка в Палма 
де Майорка или в Ибиса. 

Тук слънцето ви топли 
с лъчите си поне 9 месеца 
в годината, правят най-ху-
бавата паеля, а следобед-
ната сиеста е най-сладка. 
Така твърдят местните 
жители. Латинското име 
на града е Valentia, кое-
то означава „сила“, „мощ“, 
„енергия“. Кръстен е на им-
ператор Валент, по чиято 
заповед е основана новата 
колония в Испания, за която 
се грижи по-късно импера-
тор Теодосий I. По време 
на настъпването на мю-
сюлманите по тези тери-
тории градът се е наричал 
Балансия (на арабски).

През 1094 г. е превзет 
от арагонски войски, во-
дени от Ел Сид, но през 
1102 г. алморавидите си я 
връщат. Крал Хайме I Ара-
гонски я превзема отново 
през 1238 г. и я включва в 
новосъздаденото Кралство 
Валенсия.

През XV – XVI в. градът 
е важно пристанище на 
Средиземно море. Именно 
валенсианските банкери 
отпускат заеми на кралица 
Исабела I, за да финансира 
пътуването на Христофор 
Колумб през 1492 г. По вре-
ме на Испанската граждан-
ска война след падането на 
Мадрид столицата на ре-
публиката е преместена за 
кратко във Валенсия. 

Това място може да 
бъде определено като едно 
от скритите съкровища 
на страната. Многото 
му лица предоставят впе-
чатляващ контраст между 
готическата архитектура 
и сградите в стария рибар-
ски квартал Ел Кабанял. 
Той е в края на града от-
към морето и едновремен-
но с това дава началото на 
дългите и красиви плажове 
Лас Аренас и Ла Малвароса.

Контрастите се сре-
щат на всяка крачка и въ-
тре в града. На мястото 
на днешната катедрала 
преди е имало джамия, а на 
ул. „Алмирантес“ в стара-
та част и досега е запазе-
на турска баня.

Ако сте почитатели на 
красивите сгради и разход-
ките ви носят най-голямо 
удоволствие, то трябва да 
знаете, че златният пери-
од от историята на Вален-
сия, когато градът е един 

от основните икономиче-
ски и културни центрове на 
Европа, силно е повлиял на 
архитектурата й – основ-
но в готически стил. Зато-
ва, ако сте за кратко във 
Валенсия и имате време да 
видите само една забеле-
жителност, това трябва 
да е 

Ла Лоня – старата  

копринена борса.

Тя е сред най-значител-
ните готически построй-
ки на Стария континент, а 
през 1996 г. влезе в Списъка 
на ЮНЕСКО на защитени-
те исторически забележи-
телности. Самият пазар 
е с размер на катедрала, 
покриващ почти 2000 кв. м. 

Ла Лоня де ла Седа е 
борса от XV в., където се е 
осъществявала търговия-
та с коприна. По външните 
й стени има фигури на гор-
гони, а вътрешните са ук-
расени с флорални мотиви 
и детайлни изображения на 

животни и хора. 
Много от забележи-

телностите на Валенсия 
са концентрирани в район, 
познат като Ла Сеу. Той се 
намира между два големи 
площада – Пласа де Рейна 
и Пласа Вирген. Там може 
да видите осмоъгълната 
часовникова кула „Мигеле-

те”, както и красивия фон-
тан „Турия”. 

Централно място на 
това своеобразно среди-
ще между двата площада 
заема катедралата „Сан-
та Мария”. Тя е интересна 
смесица от римски, готи-
чески и бароков стил. В нея 
се съхраняват произведе-
ния на изкуството, сред 
които няколко картини на 
Франсиско Гоя. Известна е 
и като хранилище на може 
би най-признатия от учени 
от цял свят кандидат да 
бъде автентичният Све-
ти Граал, донесен във Ва-
ленсия през XV в. Построе-
на е между 1262 и 1356 г. В 

катедралата има спирало-
видни стълби, които водят 
до тераса с изглед към гра-
да и морето.

Още една великолепна 
сграда, която си заслужава 
да посетите, е Национал-
ният музей на керамиката. 
Той се помещава в стар 
дворец, известен с огро-
мната си входна порта от 
изящни мраморни фигури. 
Сградата съществува от 
XV в. Съхранява колекция 
от керамични изделия от 
праисторически време-

на до наши дни. На първия 
етаж има огромна бална 
зала, дневна и още много 
стаи. Ще видите автен-
тична кухня, характерна 
за Валенсия, изградена из-
цяло от украсени плочки, с 
типични съдове и прибори. 

Но както казахме в са-
мото начало, Валенсия не е 
обичайният туристически 
град, в който хората оби-
калят само по музеи и ка-
тедрали. Той се слави със 
страхотните си паркове и 
резервати. На 28 февруари 

2008 г. отвори врати 

най-модерният зоопарк  

в цяла Европа.

Тук оградите на прак-
тика са невидими и живот-
ните се чувстват като в 
естествената си среда. 
Биопаркът покрива площ 
от 100 хил. кв. м. Ще бъ-
дете сред лъвове, тигри, 
антилопи, зебри, жирафи, 
носорози, шимпанзета. 
Ще наблюдавате отблизо 
огромни крокодили, алига-

тори и хипопота-
ми в естествени 
блата. 

Ако огладнее-
те, то най-добри-
ят вариант е да 
се разходите до 
природния парк 
Албуфера, където 
е най-голямото 
езеро в Испания. 
Изгревът и зале-
зът рисуват неза-
бравима картина 
над него, а може-
те да я наблюда-
вате,  хапвайки 
превъзходна паеля 
в някое от рес-
торантчетата 
наоколо. Много са 
разновидностите 
на това тради-
ционно ястие, но 

съставките, които винаги 
присъстват, са ориз, шаф-
ран и зехтин. Може да се 
гарнира с различни видове 
месо, зеленчуци и морски 
дарове. Моят съвет е да 
опитате черната паеля с 
миди и сос от сепия. Вку-
сът е уникален – все пак не 
забравяйте, че ястието е 
измислено именно в този 
град.

Днешна модерна Ва-
ленсия съжителства пре-
красно с останалото от 
някогашното селище. Това 

е видно от впечатляващия 
комплекс La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias – 

Града на изкуствата  

и науките.

Световноизвестните 
архитекти Сантяго Кала-
трава и Феликс Кандела 
са създали футуристичен 
пейзаж с музеи и атракции. 
Заема площ от 350 хил. кв. 
м. На територията му има 
пет сгради с уникална ар-
хитектура. Най-голямата е 
Научният музей „Принц Фи-
лип”– триетажна построй-
ка, оформена като скелет 
на кит. Вижте и киното 
„Хемисферик” с екран във 
формата на полусферичен 
купол от 900 кв. м, озеле-
нения наблюдателен пункт 
„Умбракъл”, както и Дворе-
ца на изкуствата „Кралица 
София”, където се изнасят 
оперни концерти. 

Специално внимание 
трябва да отделите на 
петата сграда в компле-
кса – това е най-големият 
аквариумен комплекс в Ев-
ропа с около 40 хил. живот-
ни („Океанографик”). Ще 
видите тюлени, делфини, 
пингвини, водни костенур-
ки, акули и още много други. 
Ако желаете, имате въз-
можност да се грижите 
за животните за един ден 
и да научите доста за тях 
или да се гмуркате с акули-
те. Ще видите незабрави-
мо шоу с делфини. 

Най-хубавото, което 
може да ви се случи обаче 
при престоя ви във Ва-
ленсия, е да попаднете на 
един от фестивалите „Лас 
Фаяс”. Той е посветен на 
фойерверките – неверо-
ятно огнено и пиротехни-
ческо шоу, превърнало се 
в традиция. Провежда се 
на различни дати всяка го-
дина. Този обичай се е за-
родил в миналото, когато 
хората горели отпадъците 
от пролетното си почист-
ване. 

Днес продължава цяла 
седмица, в която всяка от 
местните общности изра-
ботва огромни скулптури 
от леснозапалими матери-
али, като дърво и папиема-
ше, и в последната вечер 
от фестивала всички би-
ват изгаряни. Зрелището 
е грандиозно и червените 
пламъци прекрасно се ком-
бинират със залеза над 
Средиземно море.

Типични барокови сгради за централната част на града

Покритият пазар, открит през 1928 г.

Приказните фигури от фестивала  

„Лас Фаяс”

Катедралата на Валенсия и осмоъгълната часовникова кула

Градът на изкуствата и науките

Снимки Галя Герасимова

петък, 10 октомври 2014
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The legal figure of 
the advocate general 
has no analogue in 
classical international 
courts, although there 
exist similar in some 
member states, such 
as France, Belgium 
and others. His task is 
to display publicly, in complete impartiality and independence 
reasoned submissions on cases which, in accordance with the 
Statute of the Court of Justice of EU, require his involvement 
under Article 252, paragraph 2 of the Treaty on the Function-
ing of the European Union (TFEU). The procedure for selec-
tion of advocates general follows the same pattern in which 
judges are appointed by the ECJ, stipulated in Article 253 of 
TFEU. They shall be chosen from persons who present the 
guarantees for independence and respond to the conditions 
in their countries for appointment to the highest judicial offices 
or are jurisconsults of recognized competence. They shall 
be appointed by common accord of the governments of the 
member states for a period of six years after consulting the 
committee referred to in Article 255 of TFEU. 

The significance of the figure of advocates general is tan-
gible and especially in recent years they have a much bigger 
role in solving cases than at the beginning of the integration 
process. Good knowledge of the activities of advocates gen-
eral is crucial for Bulgaria because to our country in accord-
ance with the current rotation system is impending nomina-
tion of advocate general, who, after consulting the committee 
under Article 255 of TFEU and appointment by agreement of 
all member states, will proceed with the performance of his 
functions from 7 October 2015. 

Anthony Thompson, World Bank permanent representative for 
Bulgaria in his first interview for Bulgarian media: 

Strong business is needed for better 
development of the country 

Mr. Thompson, you have 

recently come to Bulgaria. 

What are your impressions 

of the country and the eco-

nomic situation?

I am very glad that I am 
here. It is an honor Bulgaria 
to be my next engagement. 
From what I have seen I am 
of the impression that there 
are wonderful things in your 
country. I think I arrived at 
the right moment. I had only 
heard of but now with my 
own eyes I saw your impres-
sive mountains, nature, I tried 
your fabulous food. Besides, I 
was welcomed by colleagues 
in the representation of the 
bank. In fact, it is renowned 
for its friendly team. The Bul-
garian staff is known world-
wide. I had the opportunity to 
meet with our partners in the 
country and with representa-
tives of the government and 
business. Although this is a 
caretaker government, I am 
impressed by the determina-
tion and passion with which 
they want to do something 
good for Bulgaria. 

What  do  you  th ink 

should be changed so that 

Bulgarians reach the aver-

age income in the European 

Union?

This is a good question. 
Reviewing the data, while 
preparing for this interview, 
I saw that in 2000 GDP per 
capita was 25% of the EU 
average. Currently, it is about 
45%. This means a huge leap 
forward for a relatively short 
period, although in recent 
years there has been some 
stagnation and things are not 
moving in the right direction. 

When it comes to develop-
ment, it always starts from 
the easiest. The more the 
process is progressing, the 
greater are the challenges 
and the situation becomes 
complicated. That is ex-
actly what happens here, in 
Bulgaria. It currently faces 
challenges in the spheres of 
energy, health and finance, 
but it is not the only country 
that is in such a situation. 
These days I came across 
information in the press from 
my hometown of Belfast, 
Northern Ireland. According 

There are 170 applications for funds processed in the period 06.08 – 10.10.2014 
Over BGN 340 mill ion 

were paid off under Opera-
tional Program Environment 
(OPE) in the period 6 Au-
gust – 10 October to munici-
palities, natural parks and 
ministries. Of them about 
BGN 244 mill ion went to 
construction companies for 
activities done in construc-
tion of wastewater treatment 
plants, water and sewerage 
systems and waste depots. 
Nearly BGN 90 million was 
for the purchase of equip-
ment to fight fires and floods 
by Ministry of Interior and for 
new public transport buses 
in Sofia. The remaining over 
BGN 5.5 million was used 
for the payment of projects 
connected to biodiversity 
performed by natural parks 
and NGOs. This is according 
to data of the Ministry of En-
vironment and Water (MEW) 
for “Stroitel” newspaper. 

In August caretaker gov-

ernment decided to allocate 
up to BGN 750 million from 
the state budget to pay un-
der two suspended programs 
– OPE and Operational Pro-
gram “Regional Develop-
ment” (OPRD). Of these, 
Ministry of Finance allocated 
a limit of BGN 376 million for 
OPE and the remaining BGN 
374 million for OPRD. 

Calculations of the man-
aging body of OPE show that 
from the limit are left BGN 36 
million to be absorbed in Oc-
tober. Hopes are by the end 
of the month the European 
Commission to unfreeze pay-
ments under OPE that were 
suspended in November 2013 
so that to proceed funding of 
projects without problems. 
This is extremely important 
not only for builders but for 
the state and society as well. 
The reason is that part of the 
projects should be success-
fully completed by the end of 

the year while others – next 
year in order our country not 
to lose European funding and 
people to have wastewater 
treatment plants and depots. 

Before payments to be 

renewed under the two sus-
pended programs – OPE and 
OPRD, as of the beginning of 
August duties to construction 
companies for activities un-
der European projects were 

over BGN 1 billion, which set 
a number of companies on 
the verge of survival. BGN 
304 million of the sum is for 
projects under OPE, BGN 
188 million – under OPRD 

and BGN 150 million under 
Program for Development 
of Rural Regions. Besides, 
builders have performed en-
gagements for over BGN 300 
million under all European 
programs which however are 
not invoiced, so that VAT not 
to be transferred because of 
suspended payments. 

Accord ing to Deputy 
Prime Minister Iliana Tsano-
va “there is good news” and 
in the end of October is ex-
pected at last EC to unfreeze 
payments under suspended 
in November 2013 OPE as 
well as for tourism under 
OPRD while for urban recon-
struction under OPRD this 
will happen at the beginning 
of 2015. Bulgaria has sent 
the final audit reports on the 
two programs to Brussels on 
7 October. Next week is ex-
pected EC experts to come 
to our country for final audit, 
Tsanova said.

Bulgaria and Romania 
prepare a project on 
Connecting Europe Facility 

Advocate General –  
a different perspective on 
cases in European Court 
of Justice 

Bulgaria and Romania 
are developing a joint pro-
ject to improve navigation 
on the Danube, with which 
both countries will apply for 
European funding under the 
Connecting Europe Facil-
ity. Currently, the Romanian 
country is working on the 
necessary documentation. 
The preparation of the ap-
plication form of the project 
is in its final phase and it can 

be submitted in the first call 
for proposals. This became 
clear after the working visit of 
Caretaker Minister of Trans-
port, Information Technology 
and Communications Niko-
lina Angelkova in Bucharest. 
During her visit, she met with 
the State Secretary of the 
Ministry of Transport of Ro-
mania Dragos Titea and the 
Minister of European Funds 
Eugen Teodorovici. 

Two major projects for which long dream all citizens of 
Kyustendil, this summer were given the chance to be imple-
mented. And with them, local companies felt that the sector is 
still alive and recalled the good years of vigorous construction. 
The sites that are part of the development plans of the district 
town are the ancient Roman fortress Hisarlaka, given its nick-
name, and a brand new modern spa complex in the center. 

The projects for them have long waited funding. This year 
both sites have received funds from the Public Investment Pro-
gram “Growth and Sustainable Development of the Regions”. 

After public procurement and appeal procedures on it, 
currently construction is going at full pressure. Contractor 
of the Hisarlaka project and the spa complex is consortium 
“Kyustendil” with participation of two of the most powerful 
companies in the region – local “Bulplan invest” Ltd. and “Con-
struction company – Rila” Ltd.

Ancient fortress and modern spa center support 
construction under Hisarlaka 

to it, the problem of emer-
gency medical service there 
is absolutely identical to the 
Bulgarian. The difficulties 
with financing of healthcare, 
people’s expectations and the 
deficit are major issues that 
Bulgaria faces. We have the 
expertise and capabilities to 
support the country in this 
regard. But to reach the EU 
levels, is needed not only bet-
ter development of the coun-
try and the public sector, but 
also strong business. 

You reflect issues related 
to the construction industry, 
and – you know – I have a 
wonderful view from my win-
dow – an unwritten rule states 
that in order to access the de-
velopment of a country, one 
must count the cranes visible 
on the horizon. It seems now 
there are not so many cranes 
as we would like and this may 
mean that the environment 
should facilitate investment, 
confidence and should allow 
it to be put in construction. As 
an optimist and a newcomer 
I think Bulgaria has a huge 
potential and opportunities to 
develop within the European 
Union. 
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Волейбол Плуване

Тенис

Футбол

Иван Персиев 
 

„Артекс Инженеринг” – Yes Hes 0:4

Топ формата на Yes Hes продължава и този път потърпевши 
от нея бяха играчите на „Артекс Инженеринг”. Началото бе за „ин-
женерите“, които диктуваха събитията в първите минути и като 
по чудо не откриха резултата. Цели три пъти гредата помогна на 
„виолетовите” и както често се получава, вместо да отбележат, 
„Артекс” получиха гол. Неправилна подредба при ъглов удар доведе 
до гол на Бисер Георгиев, а до края на полувремето Yes Hes удвои 
преднината си чрез Кирил Магнусон. След почивката лидерите в 
класирането приеха играта изцяло в своята половина и умело кон-
траатакуваха. Това доведе до нови два гола в тяхна полза, дело на 
Росен Ненчев и отново Бисер Георгиев. „Артекс” така и не намериха 
верния път към целта, залагайки предимно на дълги подавания пред 
противниковата врата, които не доведоха до желания почетен гол.

„Станилов” – СТХБ 1985 3:5

Напрегнат и динамичен двубой с поделено надмощие през двете 
части. Първата беше за Станилов, които поведоха в резултата 
след грешка в отбраната на „техникума“, но позволиха бързо из-
равняване след елегантен удар на Михаил Димов. По-настойчивата 
игра на „белите” доведе до резултат в края на полувремето и след 
страховит изстрел от дистанция Георги Денев даде ценна предни-
на на своя отбор. След почивката СТХБ вдигна оборотите и само 
за 3 минути обърна резултата в своя полза. Първо Емил Найденов 
след самостоятелен пробив намери целта от почти нулев ъгъл и 
пак той след бърза контраигра се отзова пред празната врата и не 
сгреши. „Станилов” реагираха с масирани атаки и успяха да израв-
нят резултата след нов гол на Денев, но последните минути бяха 
за „техникума“. След попадения на Иван Горолов и на безпощадния 
Димов „оранжевите” не оставиха съмнения за крайния победител и 
прибавиха ценни 3 точки в актива си.

„Деником” – „Рутекс” 3:2

Интригуващ двубой, който държа зрителите в напрежение бук-
вално до последните секунди. Новаците от „Деником” влезнаха в 
мача с повече желание, печелеха единоборствата и логично пове-
доха в резултата след гол на Димитър Николов, като този резул-
тат се запази до почивката. През второто полувреме момчетата 
в черно удвоиха аванса си след попадение на новото попълнение 
Владимир Пекин и тук вече беше време за реакцията на „Рутекс”. 
Петър Ванков намали резултата и изглеждаше, че „зелените” ще 
стигнат и до изравнително попадение, когато лидерът на „Дени-
ком” Мартин Василев отново увеличи преднината на два гола. Ми-
нути след попадението си Василев направи необмислено нарушение 
и получи втори жълт картон, оставяйки своите в намален състав 
до края на мача. „Рутекс”, разбира се, обсадиха противниковата 
врата, намалиха резултата с гол на Добромир Иванов 3 минути 
преди края и бяха много близо до изравняването, но така и не стиг-
наха до него. Въпреки напрежението в края трите точки прилягаха 
повече на „Деником”, но поздравления заслужават и двата отбора 
за интригата и борбата до последния сигнал.

„Стройкомерс” – „GS Строймаркет” 4:3

„Стройкомерс” бяха на път да изпуснат победата в този мач и 
с оглед развоя на събитията това нямаше да е изненадващо. С де-
журен гол на Георги Георгиев „червените” се оттеглиха на почивка 
с гол аванс след куп аристократични пропуски пред вратата на 
съперника. През втората част „маркетът“ съумя да обърне резул-
тата с голове на Ивайло Ангелов и Петър Маринов и изглеждаше, 
че ще вземат точки от този мач. Наложи се Цоло Петров да се 
намеси и с 3 попадения в рамките на 4 минути да предреши неща-
та в полза на „Стройкомерс”. До края GS успя да стигне до 4:3 и 
пропусна няколко изгодни ситуации дори да изравни, но, изглежда, и 
силите бяха приключили в последните минути на този приятен за 
наблюдаване двубой.

„Инфра Холдинг” – „Теразид” 4:3

Пореден силен и оспорван двубой за вечерта предложиха „хол-
дингът“ и „Теразид”. След боево 1:1 на почивката и голове на Иво 
Маджаров („Инфра”) и Цветелин Тошев („Теразид”) емоциите през 
второто полувреме бяха доста повече. „Жълтите” успяха да пове-
дат чрез Ангел Ангелов, но не издържаха на темпото на „Инфра”, 
които на свой ред след попадения на Александър Стайков и две на 
Иво Велчев обърнаха нещата до 4:2. Последните минути бяха за 
„Теразид” и те се върнаха в мача с гол на Юлиан Илиев, но времето 
не стигна за нещо повече и въпреки добрата си игра не успяха да 
стигнат до точката в този равностоен сблъсък.

Временно класиране т м п р з + -

1 Yes Hes 15 5 5 0 0 27 9

2 „Стройкомерс” 12 4 4 0 0 22 6

3 G.P. Group Ltd 9 4 3 0 1 17 7

4 „Деником” 9 5 3 0 2 14 19

5 „Инфра Холдинг” 9 4 3 0 1 18 9

6 „Артекс Инженеринг” 9 5 3 0 2 23 15

7 Saint Gobain 6 4 2 0 2 23 11

8 „Рутекс” 6 5 2 0 3 13 17

9 „Юроком 2000” 6 4 2 0 2 11 10

10 „Рубин 2001” 6 4 2 0 2 12 11

11 СТХБ 1985 6 4 2 0 2 10 16

12 „GS Строймаркет” 6 4 2 0 2 17 11

13 „Теразид” 4 4 1 1 2 6 6

14 „Главболгарстрой” 1 3 0 1 2 3 8

15 „Мухарски” 0 3 0 0 3 9 22

16 АПИ 0 3 0 0 3 2 22

17 „Станилов” 0 5 0 0 5 8 36

Димитър Димитров-Херо ка-
тегорично заяви, че от зимата 
ще поеме треньорския пост в 
„Левски“. През последната седми-
ца се появиха слухове, че агентът 
на специалиста се опитва да му 

намери нов клуб в Украйна или 
Азербайджан. Преди месец Херо 
се разбра с Георги Иванов да по-
еме „синия“ клуб в началото на 
следващата година. „Информаци-
ите, че ще се срещам с Тодор Ба-

тков, за да обсъждаме бъдещето 
ми в „Левски“, са неверни. Украйна 
и Азербайджан не са опции за мен. 
От януари съм старши треньор 
на „Левски“, категоричен беше 
той.

Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборите от родната А гру-
па повече няма да бъдат наказ-
вани с игра в мачове без публика. 
Това решение взе ръководството 
на БФС след среща с феновете 
на родните клубове и предста-
вители на МВР. През последни-
те месеци редица родни отбори 
трябваше да играят пред празни 
трибуни като наказание за про-
винения на своите фенове. От 
следващия сезон такива няма да 
бъдат налагани, а отборите ще 
бъдат наказвани с лишаване от 
домакинство. Ръководството 
на българския футбол обяви, че 

наказаните отбори ще играят 
срещите си на стадионите в 

градовете Сливен, Велико Търно-
во и Благоевград.

Най-добрият български тенисист Григор Дими-
тров загуби мача от втория кръг на Мастърс тур-
нира в Шанхай. 

Той преклони глава пред французина Жулиен Бе-
нето след загуба с 2:0 сета (5:7, 3:6). С отпадането 
си от поставения под номер 30 в световната ран-
глиста Григор значително намали шансовете си за 
класиране на финалния Мастъртс турнир в Лондон, 
в който ще участват най-добрите 8 тенисисти в 
класирането на ATP.

С достигането си до втория кръг на турнира 
в Шанхай Димитров спечели 45 т. за световната 
ранглиста и заработи награда от 27 435 долара. 
Българинът ще се състезава отново на турнира в 
Стокхолм, който започва на 13 октомври. Именно на 
него миналата година той спечели първата титла 
в кариерата си.

Рафаел Надал отпадна още във втория кръг 
на турнира от сериите „Мастърс” в Шанхай, 
след като бе победен с 2:0 сета – 6:3, 7:6 (6), 
от Фелисиано Лопес. Матадорът от Майорка не 
можа да превъзмогне здравословните си пробле-
ми и така допусна едва трета загуба от Лопес 
за 11 години съревнование между двамата. През 
уикенда Надал разкри, че е диагностициран с на-
чална форма на апандисит. Той обаче предприе 
агресивно лечение с антибиотици, за да избегне 
операция и да остане в турнира. В първия сет 
срещу Лопес изглеждаше, че това не е дало ре-
зултат, и 33-годишният испанец лесно спечели 
с 6:3. Във втория Надал успя да превъзмогне бол-
ките и поведе с 4:1. Но Лопес успя да се върне в 
сета, стигна до тайбрек и в него спечели мача.

Физическата форма на Надал се оказа ре-
шаваща. Така той за втори пореден турнир от-
падна още в началото, след като през миналата 
седмица бе елиминиран в четвъртфиналите в 
Пекин при завръщането си от контузия. „Със си-
гурност не се чувствах перфектно. Беше също-
то, както и след първия кръг. Малко по-замаян 
този път. Нищо, от което да се притеснявам. 
Аз загубих. Фели игра по-добре от мен“, комен-
тира Надал след мача. Същевременно шампи-
онът от Австралия Станислас Вавринка също 
бе елиминиран, след като загуби с 1:2 сета (5:7, 
7:5, 4:6) от Жил Симон. Така той повтори про-
вала си от Токио миналата седмица, когато от-
падна още в първия кръг.

Българският национален отбор по волейбол за 
жени се прибра у дома след участието си на Светов-
ното първенство.

На италианска земя националките ни записаха 4 
победи и 5 поражения, което им отреди 11-о място. 
Според селекционера Владимир Кузюткин предста-
вянето е достойно. „Не мисля, че представянето ни 
може да се счита за голям успех, но не мисля, че е про-
вал. Моето мнение е, че взехме достатъчно достойно 
място за малка България. Винаги може и по-добре да 
се представиш, но смятам, че съперниците ни бяха 
много силни и това класиране е нормално“, каза рус-
накът на летище София. Нападателката Елица Васи-
лева отбеляза, че резултатите не са толкова лоши, 
имайки предвид, че 12 години отборът не е играл на 
Мондиала.

Най-успешният олимпиец в историята – 
Майкъл Фелпс, беше наказан с лишаване от със-
тезателни права за 6 месеца от Федерацията 
по плуване на САЩ заради шофиране в нетрез-
во състояние. Както е известно, Фелпс беше 
заловен да кара пиян през миналата седмица, 
като концентрацията на алкохол в кръвта му 
беше два пъти над позволената в САЩ. 29-го-
дишният плувец, който е рекордьор по спече-
лени медали от олимпийски игри, обяви преди 
няколко дни, че временно ще спре със спорта, за 
да реши личните си проблеми. Американската 
федерация по плуване също така лиши Фелпс 
от правото да представя САЩ на Световното 
първенство по плуване в Москва през август 
следващата година.
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Невена Картулева

Едни от най-скъпите хоте-
ли в света съвсем не са място 
за почивка или за прекарване на 
тиха нощ при служебни пъту-
вания. Вероятно точно затова 
са толкова посещавани от мул-
тимилионерите. Водещ в тази 
класация е Bellagio, където през 
последната година са отседнали 
6,4 хил. от най-заможните хора в 
света, всеки с нетно богатство 
над 10 млн. долара. Само споме-
наването на местоположението 
говори достатъчно за хотела. 
Намира се в Лас Вегас, от което 
веднага следва, че има и казино. 
И то какво! Най-впечатляващо-
то и луксозно не само в 

Града на греха, 

а на планетата. В него са 
се играли финалите на светов-
ните покер серии. Пред хотела 
се намира огромен басейн и ве-
личествен фонтан, изхвърлящ 
хиляди литри вода в минута. Съ-
оръжението е част от шоуто 
„Звук и светлина“, което включ-
ва изпълнения на Андреа Бочели 
и Франк Синатра. Посетители-

те могат да се насладят и на 
прекрасни ресторант и градина, 
на кабарета и сцени, на които се 
изнасят незабравими предста-
вления.

Втори по гостуващи мили-
онери е хотел The Plaza в Ню 
Йорк. В него за година са отсед-
нали 3,7 хил. заможни посетите-
ли. Броят е внушителен предвид 
малкото стаи, с които разпола-
га – 282 на брой срещу 3993-те 
места за гости на Bellagio. Хо-
телът е отворен за посетители 
от 2008 г. насам след ремонт, 
продължил 3 години. Открит е 
на 1 октомври 1907 г. За изми-
налото столетие елегантното 
19-етажно здание, разположено 
на ъгъла на Пето Авеню и 58-а 
улица с изглед към Central Рark, 
се е превърнало в неотменна 
забележителност на Голямата 

ябълка. В него са отсядали крал-
ски особи, президенти и редица 

знаменитости. Сни-
мани са няколко филма, 
сред които и 

„Великият Гетсби“ 
по романа на Фран-

сис Скот Фицджералд. 
Трети в класаци-

ята е Caesars Palace 
отново в Лас Вегас с 
посещения от 3,4 хил. 
милионери. От мо-
мента,  в  който 
прекрачите прага 

му, ще разберете защо той 
е толкова популярен в Мека-
та на залозите и защо държи 
стандарта по пищност на 
детайлите. Всъщност това 
е цял комплекс, който предла-
га не само хотелски стаи, а 
и вили. Всяка от тях е изгра-
дена и обзаведена в различна 
тематика, предоставяйки ви 
разнообразен, но все така вели-
колепен избор. В случай, че ви е 
по силите да си го позволите, 
посещението ви тук може да 
бъде не по-малко ефектно от 
самото място. На покрива има 
дори площадка за хеликоптери. 

Четвъртият хотел е на 
Парк Авеню в Манхатън. Това 
е Waldorf Astoria с 1232 стаи и 
3,3 хил. милионери, гостували за 
година. Преди дни 83-годишна-

та сграда в стил ар деко беше 
продадена от Hilton Worldwide 
Holdings на китайската компания 
Anbang Insurance Group за 1,95 
млрд. долара. Така освен люби-
мо място за милионери Waldorf 
Astoria стана и 

най-скъпо продаденият 

хотел в САЩ. Предстои да 
бъде подложен на основен ре-
монт. Отваря врати през 1931 г. 
като най-високия и голям хотел 

в света. В него са разположени 
козметичен и СПА салон, чети-
ри ресторанта, четири бара, 
сред които известният Bull and 
Bear. Сградата е придобита от 
семейство Хилтън през 1972 г. 
През 1982 – 1988 г. е реставри-
рана, а през 1993 г. е получила 
статут на забележителност на 
Ню Йорк. 

Челната петица допълва 
Marina Bay Sands в 

Сингапур

с 3,1 хил. посещения от ми-
лионери през последната година. 
Той се състои от 3 кули, свърза-
ни със спиращата дъха панорам-
на площадка SkyPark, откъдето 
се разпростира невероятна 
гледка над града и залива. С над 
2500 стаи и апартаменти това 
е най-големият хотел в Синга-
пур. Зданието отвори врати 
през лятото на 2010 г. Въпреки 
цялото великолепие на хотела 
SkyPark заслужава специално 
внимание. Площадката предста-
влява тропически оазис на 200 м 
в небето върху 12,4 хил. кв. м 
площ, осеян с 250 дървета и 650 
растения. Сред тази зелена при-
казка се намира 150-метров ин-
финити басейн – най-големият в 
света на подобна височина. Гла-
вен архитект на внушителния 
обект е Моше Сафди. Той спо-
деля, че измислил структурата 
с тесте карти.

В следващия брой очаквайте

ЕДНО ВРЕМЕКСБ
Доц. д-р инж. Георги Линков, 
председател на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Дунав мост 
на 60 години

МАРШРУТИ
Гданск – стражът 
на свободата 
на брега на 
Балтийско море

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система
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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

Две блондинки отишли 
в пустинята. Едната 
носила със себе си 
прозорец. Другата  
я попитала:

– Муци, защо носиш 
прозорец със себе си?

А тя отговорила:

– За да може, като ми стане 
горещо, да го отворя.

Западната дига 
на София

***

Готвят търг 
за бара 
„Пионер”
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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 „Каменград” – гр. Панагюрище
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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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