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Снимка Денис Бучел

Над 90 млн. лв. са
изплатени по ОП
„Регионално развитие“
` стр. 20-22
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ИНТЕРВЮ

Д-р Йорданка Чобанова,
служебен зам.-министър
на регионалното развитие:

Очакваме до ноември
да се възстановят
плащанията по ос 3
на ОПРР
` стр. 6-7

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов представи
състоянието на строителната индустрия за полугодието на 2014 г.
Свилена Гражданска
Ренета Николова

4202 фирми са вписани в
Централния професионален регистър на строителя. Това заяви доц. д-р инж. Георги Линков
– председател на Комисията
за воденето, поддържането и
ползването на ЦПРС, по време
на традиционната пресконференция, която Камарата на
строителите в България дава
след годишното приключване на
процедурата по чл. 20, ал. 2 от
Закона за Камарата на строителите. В пресконференцията
участваха и инж. Светослав
Глосов – председател на УС на
КСБ, и инж. Иван Бойков – изп.
директор на Камарата. Събитието се състоя в централна-

та сграда на КСБ.
„В началото на 2014 г. в
ЦПРС е имало 4303 вписани
строители, това число за същия период на 2013 г. е 4158.
През 2014 г. след процедурата
по чл. 20 от регистъра са заличени 520 юридически лица.
Вписаните строители са 4202.
През 2013 г. след процедурата
са заличени 456. Вписаните
са 4054. Ако съберем и извадим числата, ще установим,
че и през двете години имаме
прираст от по 150 юридически
лица“, обясни доц. д-р инж. Линков. Той уточни, че заличаването на фирмите от регистъра
не означава, че са фалирали, а
че има отказ от обстоятелството да бъдат регистрирани в ЦПРС като строители.

„Вероятно ще търсят своя хляб
и развитие в други области
или ще останат в бранша, но
с друга окраска – сиво-черна”,
допълни той. Близо 400 са нововписаните фирми. „Дълбоко
уважение към мъжете и жените, които управляват тези
дружества и които имат смелостта при добре познатите
ни условия да продължават да
работят в тази област“, каза
още председателят на Комисията за ЦПРС.
„Строителната индустрия
за полугодието на 2014 г. бележи ниски обороти и отрицателен темп на развитие – показатели, установени трайно от
2010 г. насам“, заяви инж. Светослав Глосов – председател на
` стр. 9
УС на КСБ.

ЕДНО ВРЕМЕ

Преди Дунав мост
и след това

` стр. 29

СТРОИТЕЛ
Инж. Светослав Борисов:

Винаги съм знаел,
че ще строя
` стр. 26

2

СТРОИТЕЛ

СЕДМИЦАТА

петък, 17 октомври 2014

РЕГНАТ
ВОЛЯ ОТ НАП
ОН
СТОМАНОБЕТ

Тухла четворка

В болничната стая всички бяха под
напрежение и мълчаха в очакване на резултата от лечението. Само инженер
Волев не спираше да говори. Той отдавна
беше пенсиониран строител, но продължаваше живо да се интересува от своята техническа специалност - напрегнати стоманобетонни конструкции.
Цял живот беше ръководил изграждането на обектите с национално значение
- АЕЦ „Козлодуй”, Завода за тежко машиностроене край Радомир, ТЕЦ-а на Гара
Искър, големите мостови съоръжения
през Балкана на автомагистрала „Хемус”,
и затова всеки негов разговор клонеше
все натам, към бетона. Макар че по някаква ирония на съдбата беше затворен в
стая, в която повечето от стените бяха
от гипсокартон.
Това за стария инженер, свикнал на
солидни строителни материали, беше
направо обида. Но какво да се прави - модерни концепции.
Той постоянно почукваше с нескрито
пренебрежение биещите на кухо стени и
започваше да изнася пред всички своята

поредна лекция за видовете предварително напрягане на стоманобетона. Разпалено обясняваше за метода на директното
сцепление между бетона и армировката,
за силовите кофражни форми, за закотвящите и опорните устройства на сегментите, за релаксацията на стоманата в
бетонна среда...
Всички слушаха - къде с интерес, къде
с отегчение, тези всекидневни лекции
ги развличаха и откъсваха от мрачните
мисли. Старият строител говореше с
такава пламенна страст, че някак неусетно болните в стаята се оживяваха.
Сякаш инж. Волев инжектираше от своя
стоманобетон във волята им за живот,
което укрепваше съпротивителните им
сили като с армиран кофраж. Затова, когато една сутрин по време на визитация
докторът попита мъжете в стаята как
са, те като по команда отговориха в един
глас: „Бетон сме..."

От тухларната
Петър Донкин

ǹȖȜȐȧȍȗȖȌȋȖȚȊȍȕȈ
ȏȈȗȢȘȊȐȧșȕȍȋȖȊȈȓȍȎ
Снимка авторът

Десислава
Бакърджиева
Уличната мрежа на
София ще бъде почистена
при първия сняг. Тази година кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова разпореди по-ранна
мобилизация на фирмите,
ангажирани със зимното поддържане, заради
прогнозите за времето.
В момента на разположение са 88 специализирани
машини за улиците в града и 16 за общинските
пътища, които ще излязат при прогноза за сняг.
Предстои преоборудването на още 134 моторни средства. По договор
компаниите, отговарящи
за всички 7 зони в София,
са задължени да разполагат с общо 238 автомобила за зимно поддържане
и 29 товарача. Максимумът от наличната меха-

низация трябва да бъде
подготвен до края на октомври. Закупени са над
20 хил. т реагенти и около 2 хил. т пясъчно-солни
смеси и пясък. Това стана
ясно по време на проверка
на Йорданка Фандъкова на
една от базите на компаниите, отговорни за зимното почистване в града.
„Заложеният бюджет
за цялата 2014 г. за дейността е 19 млн. лв., в
т.ч. и общинските пъ-

тища. Поради по-леката
зима бяха спестени доста
средства и част от тях
пренасочихме за лятното
миене на уличната мрежа.
За разлика от държавата
общината си е направила
добре сметката и няма да
има финансов проблем. Остава фирмите да си свършат работата”, обясни
Фандъкова.
По думите й контролът ще е много по-строг,
а наказанията – по-високи.

ǝǾǺǷǴȃǹǬǾǬǺǭȅǴǹǬȅǱǻǼǺǰȆǷǲǴǰǬǻǺǰǰȆǼǲǬǻǬǼǶǬǻǼǴǎǺǱǹǹǬǬǶǬǰǱǸǴȋ
Маринела Йонкова
Паркът при Военна академия „Георги Сава Раковски” ще бъде отворен за
гражданите и през следващите 4 години. Това става
възможно след удължаване

на сключеното преди 4 г.
споразумение за ползването му между ръководството на висшето училище
и Столичната община.
Подписи под документа
сложиха кметът на София
Йорданка Фандъкова и кон-

траадмирал Митко Петев
– началник на Военна академия.
Стопанисването на
парка струва годишно на
общината около 40 хил. лв.
По думите на кмета тези
средства ще бъдат зало-

TONDACH®

www.tondach.bg

жени в бюджета на „Зелени
системи” и през тази година. Фандъкова пое ангажимент и за извършване на
ремонтни дейности.
„Паркът е и място за
провеждане на големи културни събития. Вече е

традиционен фестивалът
„Опера в парка”, допълни тя.
В рамките на посещението й във Военна академия бяха симулирани различни кризисни събития, като
например силно земетресение в района на София и

Перник и възможностите
за реакция и оказване на
помощ.
Фандъкова припомни, че
общината работи също по
изграждането в Панчарево
на център за обучение за
реакция при бедствия.
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ǷȘȍȏȐȌȍȕȚȢȚșȊȐȒȊȈȖȚȖǵȈȘȖȌȕȖșȢȉȘȈȕȐȍ
ȕȈȖȒȚȖȔȊȘȐ

ход и добра стиковка в
последните седмици на
работата на служебното
правителство. Важно е
43-ото Народно събрание

да се сформира по устойчив начин и да избере кабинет”, каза още Росен
Плевнелиев.
ГЕРБ провеждат консултации с останалите
парламентарно представени партии. По-рано през
седмицата бяха разговорите с БСП, ДПС и Реформаторския блок.
На този етап единствено ГЕРБ и Патриотичният фронт обявиха,
че са постигнали съгласие
за приоритетите пред
следващия парламент.
Това е първият кръг
от преговори, инициирани
от ГЕРБ, като до края на
седмицата се очаква партията да проведе такива
и с коалиция „България без
цензура”, коалиция АБВ и
„Атака”.

2015 г. Но завършването му
трябва да бъде оставено
в ръцете на новото правителство“, каза вицепремиерът.
Във връзка с отложеното заседание на Енергийния
борд към Министерския съвет, на което трябваше да
бъдат разгледани промени
при избора на членовете на
ДКЕВР, тя обясни, че МИЕ
не е готово със законопроекта и това е причината за
отмяната.
Вицепремиерът цити-

ра предложенията на ЕК за
развитие на кохезионната
политика през новия програмен период, като напомни,
че централно място в тях
заемат иновациите и зелената икономика. Екатерина
Захариева обясни, че именно повишаване качеството
на научните изследвания и
развитието на иновациите
е основен приоритет в новата за страната ни Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж”.

Снимка Денис Бучел

Емил Христов
„Ще свикам учредителното заседание на 43-ото
Народно събрание на 27
октомври от 14 часа. Искам като държавен глава
да дам пример за диалог и
за това как заедно намерихме решение за датата.
Тонът на противопоставяне трябва да оставим
в миналото.“ Това каза
президентът Росен Плевнелиев след консултации с
парламентарно представените сили в следващия
парламент.
Той подчерта, че датата на свикване на 43ото Народно събрание

е изключително важна,
защото пред бъдещите
управляващи има задачи,
които не търпят отлагане. Плевнелиев обяви
също, че ще даде мандат
за съставяне на ново правителство на партията
с най-висок резултат от
вота – ГЕРБ. Той призова
и за изготвяне на декларация за приоритетите
на новото Народно събрание, която да бъде инициирана от мнозинството
в парламента, както и
план за реформи. Относно провеждащите се цяла
седмица разговори между
политическите сили той
каза, че приветства оне-

зи дебати, които преминават в конструктивен
тон.
Президентът уточни, че са били обсъдени

спешните решения, сред
които тези за КТБ, както
и мерки в енергетиката.
„Дебатът има за цел да
гарантираме плавен пре-

Служебният вицепремиер Екатерина Захариева:

ǝǾǬǭǴǷǹǺǾǺǻǼǬǮǴǾǱǷǽǾǮǺǱǿǽǷǺǮǴǱǳǬǴǹǮǱǽǾǴȂǴǴ
„Силно се надявам да
имаме стабилно правителство, както и парламент,
който да може да направи необходимите и важни
стъпки за подобряване на
инвестиционния климат“,
коментира служебният вицепремиер и министър на
регионалното развитие и
на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева, преди да открие годишната конференция „Околна
среда, здравословни и безопасни условия на труд 2014“,

Снимка Емил Христов

Невена Картулева

която се провежда под неин
патронаж. Организатор
на събитието е сдружение
„Средногорие Мед индустриален клъстер“.
По думите на вицепре-

миера преките инвестиции
у нас за първите 6 месеца
на годината са намалели с
36%, което доказва колко е
нужно стабилно управление
за страната.

В отговор на въпрос
за актуализацията на държавния бюджет за 2014 г.
тя уточни, че измененията
предвиждат и увеличаване
на лимита за дълг, ако се
налага. Според Захариева
причините за това са затворената КТБ и спрените европрограми. Тя обаче
изрази надежда плащанията по ОП „Околна среда“ и
ОП „Регионално развитие“
да бъдат възстановени до
края на октомври. „Експертите в Министерството
на финансите работят и
по бюджета за следващата

ǣǑǓǾȆǼǽǴǼǱȄǱǹǴǱǳǬǿǰȆǷǲǬǮǬǹǱǲǴǮǺǾǬǹǬǞǑǢÅǎǬǼǹǬ´
Мирослав Еленков
ЧЕЗ продължава да търси решение за удължаване
живота на ТЕЦ „Варна“ и за
запазване на работните
места. Това става ясно от
прессъобщение на компанията. В момента работна група между ЧЕЗ и БЕХ
анализира възможността
за сформиране на проектно дружество, което да
финансира екологизацията
на трите по-нови блока
(IV, V и VI) и да вземе централата под наем. Според
подписан меморандум до
31 октомври 2014 г. двете
компании ще търсят тех-

нико-икономическо решение за удължаване живота
на ТЕЦ-а. Заинтересовани
страни също могат да
внесат свои предложения
за обсъждане и анализ в работната група.
„Правим всичко, което
зависи от нас, за постигане на положителен изход.
Готови сме също да обсъдим и да направим икономически анализ на всяко предложение на синдикатите
или други заинтересовани
страни“, заяви изпълнителният директор на ТЕЦ
„Варна“ Минчо Минчев.
„Като собственик на
централата ЧЕЗ е най-за-

интересована да удължи
живота й. Компанията е
вложила 600 млн. лв. за закупуването й и увеличение
на капитала й, а до момента почти няма възвръщаемост от тази инвестиция.
През годините след придобиването на централата
ЧЕЗ е работила по десетки варианти за удължаване
живота на ТЕЦ „Варна“.
Компанията не успя да
реализира тези проекти
поради независещи от нея
фактори”, се казва в съобщението.
„В тази ситуация ТЕЦ
„Варна” беше принудена да
продава основна част от

произведената електроенергия на регулиран пазар,
под себестойност. Дружеството имаше ограничени
възможности да изнася в
чужбина и да продава на
либерализирания пазар. От
2013 г. ТЕЦ „Варна“ вече не
можеше да разчита и на
основния си дотогава приход от студения резерв.
През последните 2 години
реално тя работи едва
5 – 6 месеца в годината.
Всичко това се отрази на
финансовите резултати
на ТЕЦ „Варна“, която приключи 2013 г. със загуба от
67,6 млн. лв.”, поясняват от
дружеството.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ
22 октомври
Димитър Живков, член на УС на КСБ
Инж. Валентин Вълев, член на УС на КСБ
ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Оценка на съответствието
Строителен надзор
Инвеститорски контрол
z Енергийна ефективност
z Оценки
z
z
z

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com www.kontrol-invest.com
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ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȗȘȐȍȗȘȖȍȒȚȈȕȈ
ǷȘȖȋȘȈȔȈȚȈȏȈȔȖȘșȒȖȌȍȓȖȐȘȐȉȈȘșȚȊȖ
Над 25,5 млн. евро за обновяване
на пристанища
Десислава
Бакърджиева
Правителството прие
проекта на Програмата за
морско дело и рибарство
(ПМДР) 2014 – 2020 г.
Предстои той да бъде
внесен за официално одобрение в ЕК. Това съобщи
служебният министър на
земеделието и храните
Васил Грудев. Той посочи, че
общият й бюджет е 113,5
млн. евро, което е с 8 млн.
евро повече спрямо този
от периода 2007 – 2013 г.

„Целта на подкрепата
е постигането на динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие
на рибарството и аквакултурата в периода 2014
– 2020 г. Съобразно тези
приоритети е направено
разпределение на 23 мерки”, коментира Грудев. Той
допълни, че значителен
финансов ресурс ще бъде
насочен към подобряване
на инфраструктурата в
пристанищата, кейове за
разтоварване, рибни борси
и покрити лодкостоянки.

По този приоритет предвиденият финансов ресурс
е в размер 25 514 500 евро.
Министърът на земе-

ǩǵǩǷȘȍȒȐȚȍȐȕȊȍșȚȐȞȐȐȊǩȢȓȋȈȘȐȧȘȈșȚȈȚ
Мирослав Еленков
1221,4 млн. евро, или 3% от БВП, са
инвестициите, привлечени в българската икономика от началото на годината
до септември. Това сочат публикуваните
данни на БНБ. Само през август 2014 г. в
икономиката ни са влезли 235,3 млн. евро,
което е сериозно нарастване спрямо август 2013 г. – 103,1 млн. евро.
Най-големият вложител за периода
януари – август на настоящата година
остава Нидерландия, откъдето в икономиката са постъпили 402,5 млн. евро.
Постъпленията от инвестиции на чуж-

дестранни лица в недвижими имоти възлизат на 78,9 млн. евро при 102,7 млн.
евро за януари – август 2013 г.
„Увеличеният приток на вложения
у нас е резултат от добре планирана
стратегия и отлична екипна работа
на институциите. Въпреки огромните
усилия, които полагат служителите на
Българската агенция за инвестиции, без
подкрепата на посланиците, търговските представители, правителството и
президента цифрите биха били други“,
коментира данните Светослав Младенов
– изпълнителен директор на Българската
агенция за инвестиции.

делието коментира и развитието на Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР).

Той заяви, че в получения от
ЕК коментар по нея е имало над 400 бележки. Голяма
част от тях са отстра-

нени преди официалното
им изпращане от Брюксел.
Въпреки това Грудев заяви,
че новата ПРСР не е добре
разписна. „Липсва ясна цел
и стратегия. Мерките не
са съгласувани спрямо целите. Смятам, че има нужда от нова програма, но
вече няма време за това,
защото така ще оставим
бизнеса с още една нулева
година. Трябва да се изчистят грешките в съществуващата и да я защитим
пред ЕК”, категоричен
беше Грудев. Той допълни,
че проблемите по ПРСР
2007 – 2013 продължават и
оценката за потенциална
загуба от 70 – 98 млн. евро
остава актуална.

ǜǬǳǼǬǭǺǾǮǬǽǱǹǺǮǳǬǶǺǹ
ǳǬǯǬǼǬǹǾǴǼǬǹǱǹǬǮǷǺǯǺǮǱǾǱ
Десислава Бакърджиева
Законопроектът за гарантиране на
влоговете трябва да бъде готов до края
на октомври. След което в началото на
ноември той ще бъде предложен на бъдещото Народно събрание. Целта е да бъде
синхронизирана българската нормативна
рамка спрямо тази на ЕС. Това съобщи
служебният министър на финансите Румен Порожанов на пресконференцията
след редовното правителствено заседание. Той уточни, че вече са изпратили
писмо със съдържанието на въпросния
проектозакон в отговор на официалното
уведомително писмо от Генералния секретариат на Европейската комисия от
26 септември т.г. във връзка с въвеждането на правото на ЕС в областта на гарантирането на влоговете в банките и с
прилагането на режима за свободно движение на капитали. Писмото е част от
досъдебната фаза за това, че България
не е започнала да изплаща депозитите
в Корпоративна търговска банка (КТБ).
Тогава като причина за стартирането на
процедурата от ЕК посочиха неправилно-

то транспониране на част от Директива
94/19/ЕО, която се отнася до схемите за
гарантиране на депозити.
„В рамките на тази досъдебна фаза
трябва да отстраним две несъответствия – едното е законодателното, другото е осигуряването на достъпа до гарантираните влогове”, заяви Порожанов.
Той припомни, че КТБ е под особен надзор
до 20 ноември, като парите на вложителите са блокирани от юни т.г. Окончателната съдба на банката ще стане
ясна на 20 октомври, когато ще е готов
одитът за капиталовата ликвидност на
КТБ. Румен Порожанов отказа да се ангажира със срок, кога реално вложителите
ще получат парите си, но подчерта, че
новият норматив няма да позволява подобни забавяния. По думите му в него е
включен текст, че гаранционният фонд
ще изплаща гарантираните депозити
не по-късно от 7 работни дни, след като
банката обяви, че не може да ги обслужва. Така независимо от последващите
действия около финансовото дружество
депозитантите ще имат достъп до парите си.

ǚǾǘǛǻǼǱǰǷǬǯǬǾǼǬǳǰǱǷȋǹǱǾǺǹǬǎǝǝǹǬǰǮǱǶǺǷǱǯǴǴ
Мирослав Еленков
Разделяне на Висшия съдебен съвет
(ВСС) на две колегии, изготвяне на международен анализ за дейността на прокуратурата, ефективни атестации, основани на еднакъв комплексен стандарт,
който оценява в дълбочина работата на
съдии, прокурори и следователи, включване на принципите на справедлив процес
в дисциплинарните производства спрямо магистрати, както и разработване
на модел за въвеждане на индивидуална
конституционна жалба – това предвижда проектът на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система, който представи
вицепремиерът и министър на правосъдието Христо Иванов на нарочна пресконференция.
Според документа парламентарната
квота от 11 души във Висшия съдебен
съвет трябва да бъде разделена в двете
колегии. В него е предвидено петимата
от избраните членове да бъдат в съдийската, а останалите шестима – в прокурорската квота.
Министърът определи основните насоки за реформи в съдебната система за
следващите 7 години като „решителни,
без да са радикални“, и посочи, че е по-ва-

жно да се постави стабилна основа.
„Документът е със 7-годишен хоризонт. Съдебната реформа изисква не
само законови и структурни изменения,
но и промяна в манталитета на институциите. Предвиждаме мерки и за това“,
подчерта Иванов.
Проектът няма да бъде внасян за гласуване на Министерския съвет, поясни
правосъдният министър. По думите му
той ще бъде поставен на широка обществена дискусия и следващото правителство и политическите сили в парламента ще преценят какво да правят
с него.
„Консенсусът за съдебна реформа е
необходим и е отговорност на политическите сили. Екипът ни поставя основата, върху която да стъпят колегите от
следващото правителство“, заяви Христо Иванов и посочи, че през декември ще
дойде последната експертна мисия на ЕК
в София, преди новият доклад на комисията да излезе през януари 2015 г. Според
него българските власти ще имат много
кратко време за реакция и трябва да има
на какво да стъпят, защото в последния
доклад на ЕК има препоръка за актуализация на стратегията.
Предстоят поредица от срещи с различните професионални организации.
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ǶșȐȋțȘȍȕȐșȈȔȓȕȓȊȏȈ
ȗȘȍȖȌȖȓȧȊȈȕȍȕȈȡȍȚȐȚȍȖȚȉȍȌșȚȊȐȧ
Допълнителни 10,5 млн. евро получаваме от Брюксел
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери от 26 580 640 лв.
за преодоляване на щетите от наводненията. От тях общините ще получат
21 733 543 лв., а останалите са за Министерството на вътрешните работи,
на здравеопазването, на отбраната, на
образованието, на регионалното развитие, на транспорта и по бюджета на
правителството за областните управители. Финансовата помощ е предоставена за укрепването или премахването на жилищни сгради, станали опасни
и негодни за обитаване в резултат от
бедствията.
Европейската комисия отпуска на
България 10,5 млн. евро за покриване на
щетите от наводненията. Средствата

са за възстановяване на инфраструктурата и покриване на разходи по спасителните операции, както и за почистване на
засегнатите от бедствието региони. Те
са от Европейския фонд „Солидарност” и
са доста по-малко от поисканите 18 млн.
евро.
Най-много средства – 60,2 млн. евро,
се предлага да бъдат изплатени на Сърбия, а още 8,9 млн. евро – на Хърватия.
Пакетът от 80 млн. евро помощ за трите страни предстои да бъде одобрен от
Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент, съобщи Европейската комисия.
Пороите нанесоха щети и на публичната инфраструктура – разрушени пътища, електропроводи, ВиК съоръжения,
телекомуникации. Българските власти
са оценили щетите на над 311 млн. евро.
Най-тежко пострадаха областите Варна,

ǷȢȘȊȈȒȖȗȒȈȕȈȌȍȗȖȚȖȊǺȢȘȕȖȊȖ
Елица Илчева
Кметът на Велико Търново Даниел Панов, заместник-министърът на
околната среда и водите Атанаска
Николова и кметът на Горна Оряховица Добромир Добрев направиха
първа копка на депото за отпадъци
в с. Шереметя. Проектът е на стойност 33 463 212 лв., а договорът за
безвъзмездна помощ бе подписан на
15 януари 2014 г.
Финансирането е по ОП „Околна
среда 2007 – 2013”, като собственият принос на общините в проекта е
2 814 980 лв. 4 597 234 лв. са от държавния бюджет, а Европейският фонд за
регионално развитие поема останалата
част, или около 26 млн. лв.
Строителството ще се осъществи
от дружествата „Еко Бау Търново 2014”
– София, и обединение „Инвестстрой Инфра” – Велико Търново, под надзора на дружество „Трансдисижънс“ – София.
„Този проект има дълга история и
премина през много проблеми, но въпреки
това тръгва. Още през 1998 г. се създаде сдружението „За чисти селища”,
което обедини усилията на шестте общини – Велико Търново, Горна Оряховица,
Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Екипите работиха в синхрон, помощта на Областната администрация, на
РИОСВ – Велико Търново, бе много важна.
Благодаря и на жителите на с. Шереметя, на чиято територия е площадката,
която ще разреши проблемите на 170 хил.
жители в областта”, каза Даниел Панов.

„Това е един от 19-те проекта за екологична инфраструктура за третиране
на отпадъците, които се изпълняват към
настоящия момент по ОП „Околна среда”.
Той ще даде възможности на местния
бизнес за развитие”, посочи зам.-министър Атанаска Николова. Според нея
строителите ще наваксат сроковете
за изпълнение и Търново ще се похвали
с един от първите успешно приключили
проекти.
Три клетки са предвидени за депото,
като в момента се изгражда само една.
Общата площ е 165 504 кв. м, застроената ще бъде 17 222 кв. м, а останалата
е за озеленяване и пътища, площадки и
паркинги. Ще бъде изградена инсталация за механично биологично третиране
и довеждаща и отвеждаща инфраструктура – водопровод, колектор за дъждовни
води, външно електрозахранване и пътна
и съобщителна връзка. Периодът на експлоатация ще бъде най-малко 20 години.

Добрич, Габрово, Велико Търново, Бургас,
Монтана, Кюстендил, Пловдив, Хасково,
Ямбол и София.
В началото на август вицепремиерът
по управлението на средства от ЕС Илияна Цанова обяви, че страната ни ще иска

Снимка Георги Сотиров

от фонда за големи природни бедствия на
ЕС 139 млн. евро. След това тя поясни, че
може да разчитаме на 6% от заявените
щети, което се равнява на около 18 млн.
евро. В крайна сметка решението на ЕК
е за отпускане на 10,5 млн. евро.

ǩȓȐȏȖȔȓȕȓȊșȈșȗȍșȚȍȕȐȗȖǷǰǷ
Реализираната икономия по Публичната инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“
е в размер на 118,8 млн. лв. От тях 103,5
млн. лв. са от министерства и ведомства,
а другите 15,304 млн. лв. – от общините.
Част от неизразходваните средства са
в резултат на прекратени проекти, по
които нямаше сключени договори с изпълнители към 17 септември т.г., съгласно
Постановление на Министерския съвет
(МС) 19/2014 г. Спряната сумата по тази
линия към ведомствата е 66,5 млн. лв., а
към общините – 9,976 млн. лв.
Останалите икономии са следствие
на проектите, които няма да бъдат разплатени до края на настоящата година
и на база договорени по-ниски цени по
сключените контракти. По данни на МС
одобрените проекти за министерствата са за 210,3 млн. лв. Към 17 септември
2014 г. окончателно са завършени и разплатени обекти на Агенция „Пътна инфраструктура” за 22,1 млн. лв. В момента

се изпълняват дейности, които възлизат
на 119,9 млн. лв. От тях са разплатени 20 млн. лв., а до края на годината се
очаква изпълнителите да получат още
64,7 млн. лв. Поради съдебни спорове или
липса на достатъчно време за финализиране на проектите няма да бъдат преведени до края на 2014 г. 35,1 млн. лв. Те ще
бъдат осигурени през следващата година
за сметка на бюджетите на съответните възложители. От договорени по-ниски
цени по сключените договори от ведомствата се реализирали допълнителни
спестявания от 1,9 млн. лв.
За 368 проекта в 173 общини са одобрени 289,087 млн. лв. От тях окончателно
завършени и разплатени са 68 обекта за
33,972 млн. лв. Изплатените до момента
средства за проекти, които са в процес
на реализация, са 70,957 млн. лв. До края
на 2014 г. се очаква изпълнителите да получат още 168,852 млн. лв. Формираната
икономия от договорени по-ниски цени е
5,328 млн. лв.

ǵǲǮǰȗȖȓțȟȐȔȓȕȓȊȏȈȎȍȓȍȏȖȗȢȚȕȐȗȘȖȍȒȚȐ
Национална компания „Железопътна
инфраструктура” (НКЖИ) получи допълнителни 15 млн. лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Решението беше одобрено от Министерския съвет на редовното му заседание.
Със средствата ще бъде покрито част
от съфинансирането на НКЖИ за изпълнение на големи жп проекти по Оперативна
програма „Транспорт” (ОПТ). С отпуснатата сума ще се обезпечи изпълнението на

дейности по три инфраструктурни проекта: реконструкция и електрификация на
жп линията Пловдив – Свиленград (участък Първомай – Свиленград), модернизация на жп участък Септември – Пловдив и
рехабилитация на железопътната инфраструктура по трасето Пловдив – Бургас.
Необходимите средства до края на
2014 г. за съфинансирането на НКЖИ по
проектите, изпълнявани от компанията
по ОП „Транспорт”, са на обща стойност
63 141 000 лв.
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Д-р Йорданка Чобанова, служебен зам.-министър на регионалното развитие:

°ÙÂÌÄÂÎÇÆÐÏÐÇÎÄÒÊÆÂÓÇ
ÑÐÐÓÏÂ°±²²
Емил Христов

Д-р Чобанова, какви
са предизвикателствата
пред вас като зам.-министър, който отговаря
за Оперативна програма
„Регионално развитие“
(ОПРР)?
Нашата основна цел е
да работим в полза на хората. Когато поех поста
на заместник-министър
на регионалното развитие, „ОПРР 2007 – 2013“ се
намираше в един изключително тежък период. Мисля, че това беше един от
най-трудните моменти
за програмата. Първо, защото вече е краят на периода, приключват много
договори и те трябва да
бъдат разплатени надлежно. От друга страна заварих програмата и с две
спрени приоритетни оси
– 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
и 3 „Устойчиво развитие
на туризма”. В същото
време в момента тече и
преговорният процес за
новата Оперативна програма „Региони в растеж
2014 - 2020“. Там също
има немалко предизвикателства. Това, което ние
предприехме като мерки
още в първите дни, беше
да гарантираме навременното разплащане към
нашите бенефициенти и
изпълнители. Знаете колко
е критично положението в
страната и поради тази
причина е много важно
да не губим средства. В
този смисъл служебното
правителство още в първите си дни взе решение,
независимо че има спрени
приоритетни оси, плащанията да се извършват
надлежно и навреме с пари
от бюджета.
През изминалия месец се проведе среща на
служебния вицепремиер
Екатерина Захариева с
еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан и представители
на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК, на която вие
също сте присъствала.
Каква бе основната тема
на разговорите ви?
Действително ние още
не бяхме направили и един
месец от началото на
мандата, когато заместник министър-председателят Захариева направи
посещение в Брюксел точно за да намери решение
на тези големи проблеми
и предизвикателс тва,
които бяха пред „ОПРР
2007 - 2013“, както, разбира се, и пред ОП „Околна
среда 2007 - 2013“. Едни
от основните послания,
които тя отправи към
еврокомисар Хан, бяха, че
правителството в Бъл-

гария работи с пълен капацитет и мобилизирано.
Тя акцентира върху това,
че една от най-важните
задачи на служебния кабинет е възстановяване на
плащанията от Брюксел.
Това, което тя успя да договори, е разделянето на
двете приоритетни оси по
„ОПРР 2007 – 2013 г.“, за да
се отпушат средствата
поне по една от тях. Другата част от разговора
беше посветена на новия
програмен период. Разисквана бе темата 67 града
да имат достъп до финансиране по приоритетна
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на
ОП „Региони в растеж 2014
- 2020". Ние представихме
концепцията за полицентрично развитие, и подчертахме, че действително трябва да разглеждаме
територията на страната в нейната цялостност.
Освен София и деветте
други селища, които са
центрове за растеж, ние
имаме необходимост от
градове балансьори и от
подкрепящи такива. За
този казус аз давам един

Камарата на строителите в България е наш ключов партньор
Снимка Денис Бучел

Д-р Йорданка Чобанова има бакалавърска степен по финанси от Икономическия университет
във Варна. Магистър е по политически науки от
Централноевропейския университет в Будапеща.
Защитила е дисертационен труд за придобиване
на докторска степен от Европейския университет във Флоренция. От август 2012 г. е съветник
на президента на Република България. Лектор е
във Факултета за английско инженерно обучение
на Техническия университет, София. От април
2008 г. до август 2012 г. е регионален аташе в Постоянното представителство на България към
ЕС, Брюксел. За периода март – май 2013 г. е началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството в служебния
кабинет на Марин Райков. Участвала е в редица
научноизследователски дейности в областта на
икономическата политика за развитие на България, Румъния и Хърватия, както и в развитието
на трудовия пазар в Централна и Източна Европа.
Владее английски, италиански, руски и френски.
пример. Ако възприемем,
че България е като скулптурата в Европейски я
парламент и вземем един
елемент от нея, то тогава цялата ще се разпадне.
Това е логиката и в нашия
полицентричен модел, че
ако една част от него не
бъде подкрепена, то тогава няма да бъде постигнат и основният ефект,
а именно стимулиране на
младите хора да останат
в малките населени места. Всички знаем, че това
е голямо предизвикателство пред регионалната
политика в България като
цяло. Нашата цел е да намалим големите различия,
които имаме в регионите.
Има ли реализиран
напредък по плана за
действие за изпълнение
на всички корективни

мерки, посочени в одитния доклад на ЕК за Оперативна програма „Регионално развитие 2007
- 2013“?
Да. Одитният доклад
беше получен в края на
юли. Едни от препоръките
вътре бяха за засилване на
капацитета на Управляващия орган и на бенефициентите. Съответно ние
трябваше да подобрим и
системите за управление
и контрол от гледна точка
навременно откриване на
всички нередности, които имаме. Действително
смятам, че след промените вече много по-бързо
можем да диагностицираме, ако нещо не е изрядно,
и съответно да вземем необходимите мерки. Моето
мнение е, че постигнахме
много. Колегите работиха
при абсолютна мобилиза-

ция през целия август и
септември, за да може навреме да приключат предпроверките по ос 3.
До момента извършени ли са плащания на
бенефициентите по оси
1 и 3 на „ОПРР 2007 - 2013”
с осигуреното финансиране от държавния бюджет? Колко са те и към
кои бенефициенти?
Непосредствено след
сформирането на служебното правителство бяха
осигурени средства от
държавния бюджет за извършване на плащания по
приоритетни оси 1 и 3 на
Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Околна
среда“. Ще предоставим за
читателите на в. „Строител“ таблица с информация
за разплащанията по ОПРР
(стр. 20-21).
Какви финансови корекции са наложени по
ос 3 на ОПРР? Кои са бенефициенти и на каква
стойност са санкциите?
В резултат на осъществени предпроверки
на обществени поръчки
за 33 договора, съставляващи статистическа извадка от 485 контракта
с изпълнители по ос 3, в
периода юли - септември 2014 г. УО на ОПРР е
установил нередности
и е определил индивидуални санкции в размер

на 5 245 940,68 лв. Освен
тази сума, ще бъде приложена и плоска финансова
корекция на ос 3 в размер
на около 7 млн. лв.
Информация за всички
установени нарушения от
началото на оперативната програма, съдържаща:
констатираната нередност и стойността й, бенефициент, идентификационен номер на проекта,
също ще ви предоставим
в табличен вид (стр. 22).
До края на септември
се очакваше одитният
орган да се произнесе по
отношение на приоритетна ос 3 на програмата, която беше напълно
спряна и се изплащаше
от бюджета. Какви са
възможностите за отблокиране на средствата
от Брюксел?
Има ме силната надежда, че по „Устойчиво
развитие на туризма”
ще успеем да отблокираме средствата. Нашият одитен орган направи
предпроверка в края на
септември и началото на
октомври. Констатацията му беше позитивна от
гледна точка на това, че
действително се наблюдава голям напредък на
системите и те работят
ефективно. На 8 октомври този доклад беше изпратен към Европейската
комисия. През следващата
седмица в България тряб-

ва да дойдат и експерти
от ЕК, които да направят
отново препроверка. След
тази инспекция очакваме позитивно развитие
на събитията. Надяваме
се те да потвърдят постигнатия напредък от
наша страна. Нагласите
са в края на октомври или
най-късно началото на ноември да имаме отпушени
средства по ос 3.
Има ли все пак някакъв риск да се загубят
средства до края на годината?
Риск винаги има. Затова ние всеки месец правим
анализ на програмата. В
служебния кабинет това
се случва на две седмици,
защото процесите са изключително динамични.
Този месец състоянието
е едно, но следващия може
да е друго. Това е така, защото е краят на периода.
Предприели сме абсолютно
всякакви мерки да минимализираме загубите на средства. Големият проект за
пожарните на МВР беше
одобрен от Европейската
комисия на 13 октомври. Той
е на стойност 39 млн. евро
и с него ще бъдат закупени
89 пожарни коли. Надяваме
се по този начин да намалим възможността от загуба на средства.
С Агенци я „Пътна
инфраструктура“ също
работим ефективно. Те
финансират някои от про-
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С над 83 млн. евро ще бъдат финансирани проекти по трите трансгранични програми през
следващия програмен период

ектите, свързани с пътища 2-ри и 3-ти клас. Като
цяло ускоряваме верификацията, което е голямо
предизвикателство.
На какъв етап е подготовката за сегашния
пр ограмен пери о д на
Оперативна програма
„Региони в растеж 2014
- 2020“?
В момента изминаваме
финалната права. Имахме
технически срещи с Европейската комисия в края
на септември, на които
дискутирахме някои от останалите въпроси за доуточняване, като реформите в здравния сектор
и инвестициите в образованието. Също така обсъдихме полицентричния
модел на България. Смея
да твърдя, че успяхме да
постигнем консенсус относно градовете. Уточнихме, че инвестиции са
необходими, тъй като
малките селища все пак
адресират нужди, които
са изключително важни за
развитието на страната
ни – като социално включване. Това са също така и
много гранични региони.
Те ще бъдат финансирани
под отделна приоритетна
ос, където е въведен принципът на конкурентост.
Съответно лимитираме
някои от вложенията в
тях. Идеята е да бъдат
запазени като центрове
за инвестиции.
Има ли напредък отн о с н о же л а н и е т о н а
страната ни 67 града
да имат достъп до финансиране за устойчиво
и интегрирано градско
развитие по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 - 2020“?
Убедена съм, че чрез
логиката, която им представихме, а именно въвеждането на конкурентния
принцип, от ЕК ще приемат
нашите виждания, защото
не би трябвало да имат
някакви други аргументи.
Изпратили сме за неформално съгласуване „ОПРР

2014 – 2020“ на 26 септември. Тези дни очакваме да
получим техните коментари. След това се надяваме
да можем да предадем и
официално оперативната
програма, която до края на
годината да бъде одобрена. Все пак бизнесът разчита на тези инвестиции
и колкото по-бързо станат
нещата, толкова по-добре
за страната ни.
През изминалия месец
се проведе заседание на
Комисията за присъждане на Етикет за иновации
и добро управление на
местно ниво. Разкажете
ни малко повече за събитието.
Това беше трети поред конкурс за добро управление и иновации на
местните власти. Много
се радваме от факта, че
все по-голям е интересът
на българските общини
към наградата, защото
това е един вид признание
на гражданите, които живеят във всички тези населени места, за доброто
управление на местните
власти. В хода на заседанието стана ясно, че
досега успешно са проведени две процедури по присъждането на европейския
приз у нас, а в началото на
2014 г. стартира трета.
В първата процедура през
2011 г. са кандидатствали

и наградени 13 общини, а
през 2013 г. кандидатите
са се увеличили на 18, като
16 от тях получиха отличието. В настоящата
трета процедура отново има повишен интерес,
като вече сме получили 25
заявления за участие.
Връчването на приза
„Етикет за иновации и добро управление на местно
ниво” мотивира общините
да подобряват услугите за
гражданите и бизнеса и
по този начин местното
самоуправление става попрозрачно и по-ефективно.
В хода на заседанието
бе представена и гласувана информацията за изпълнението на дейностите
от план-графика за провеждането на третата
процедура за присъждане
на наградата и утвърждаването на независими
експерти за оценяване на
кандидатурите. Призът
ще бъде връчен през май
2015 година. Това е много
добра инициатива, която Министерството на
регионалното развитие
осъществява. Тя е и под
егидата на Съвета на Европа. Гордеем се, че можем
да покажем на българските граждани отличниците
сред местните власти.
Служебният кабинет
одобри окончателните
проекти на програмите

за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Турция
и Македония. Какви са
основните им приоритети?
Програмите за трансгранично сътрудничество бяха предадени в Европейската комисия на 22
септември за одобрение.
Те ярко и силно отразяват
идеята на Европейския
съюз, където хора, идеи и
капитали пътуват свободно, без да има граници. Наистина усещането е невероятно, когато преминеш
една линия, която дели две
държави, а там няма физическа граница. Всичко е
само географско понятие.
С внасянето на пълния
пакет документи по трите
програми бяха стартирани
процедурите за съгласуването и одобрението им от
ЕК. Очаква се решението
на Комисията да стане
ясно до края на годината.
Общият бюджет за двустранните проекти от
пограничните райони между България и Сърбия ще
бъде над 34 млн. евро. Над
28 млн. евро е безвъзмездната финансова помощ от
Европейския съюз. Те са за
предложения в областта
на устойчивия туризъм,
опазването на околната
среда и инвестициите в
младежта. Пограничната
зона, допустима за финансиране по Програмата за
трансгранично сътрудничество между България и
Сърбия, обхваща общо 13
области от двете страни
на границата, или територия от близо 44 хил. кв. км.
От българска това са областите Видин, Монтана,
София, Перник и Кюстендил, като в този програмен
период ще може да бъде
финансиран също най-бедният район в страната област Враца. От сръбска
страна в програмата се
включва Топличка област.
Така общото население,
което потенциално може
да бъде облагодетелствано от проекти, се увеличава до близо 2,2 млн. души.
Близо 30 млн. евро са сред-

ствата по Програмата за
трансгранично сътрудничество „България – Турция
2014 - 2020". Тя покрива
територия около 29 хил.
кв. км от двете страни на
границата и обхваща население от 1,5 млн. души.
У нас допустимият район
за финансиране на проекти
включва областите Хасково, Ямбол и Бургас, които
представляват около 15%
от територията на цялата ни държава. От страна
на южната ни съседка програмата обхваща провинциите Одрин и Къркларели.
Финансовият ресурс ще
бъде разпределен поравно
за проекти по двете приоритетни оси - околна среда и устойчив туризъм. Тематичните приоритети по
първата позиция включват
насърчаването на адаптацията към изменение на
климата и смекчаване на
последиците от него, превенция и мениджмънт на
риска. Втората приоритетна ос на програмата
ще насърчава развитието
на устойчивия туризъм в
съседните страни, опазването и социализирането на
културното наследство.
Това, което бих могла да
кажа, е, че и за следващия
програмен период България
ще бъде Управляващият
орган. Също така ще сме
партниращ орган с Румъния и с Гърция. Надяваме
се да имаме още повече
съвместни проекти. Говорим за около 470 млн. евро
по всичките програми, от
които може би около половината ще бъдат за България. Логиката е, че при
трансграничните проекти
винаги има участници от
ръководещата страна, но
и от партниращата. Това
са проектите, които укрепват сътрудничеството между нашите съседски държави.
Какви са съветите ви
към бъдещото правителство? Какви промени са
нужни в сектора?
Съвети не бих си позволила да дам, но по-скоро
бих споделила моето мне-

Със средства от ОПРР в Габрово обновяват градската среда

ние и впечатление. Искам
да кажа, че е много важно
да има приемственост и
надграждане. Всички добри инициативи нека да
бъдат продължени. Това е
логиката на нашата глобална стратегия „Европа
2020“, където са разписани дългосрочните ни цели
до 2020 г. Ние всяка една
година трябва да работим
за постигането на тези
резултати. Само чрез поетапно и постепенно надграждане можем да имаме
добри финални резултати.
Призовавам всичко работещо да бъде запазено и
надградено. Смятам, че
може да се направи още
повече за доизграждане на
капацитета и на Управляващия орган и да укрепим
капацитета на нашите
директни бенефициенти
– общините, защото това
е ключово. Много хубаво
би било да има директен
и оперативен контакт с
нашите партньори в Брюксел. Това винаги облекчава
нещата, защото когато
има предизвикателства,
те се разрешават навреме. Само чрез по-добра и
директна комуникация с
нашите партньори нещата биха могли да продължат в една добра посока
за гражданите. Целта ни е
ОП „Регионално развитие“,
а след това и ОП „Региони
в растеж“ да са програмите, които са най-близо до
хората. Всички ние усещаме това чрез интегрирания градски транспорт,
чрез детските градини и
т.н. Така че отговорността на този, който ще продължи нашата работа, е
доста голяма и трябва да
се подходи градивно.
Как протича взаимодействието ви с Камарата на строителите в
България?
Ние работим много
ефективно с КСБ, защото
тя е ключов партньор на
Министерството на регионалното развитие. С
помощта на Камарата ние
изпълняваме много значими
и важни мащабни инфраструктурни проекти.
Още в самото начало на служебния кабинет
вицепремиерът направи
среща с представители
на КСБ, за да чуе проблемите на бранша. Аз също
имах разговори с тях, за
да дискутираме акцентите в следващия програмен период. Обсъдихме
колко е важно навреме да
бъде одобрена тя, защото
бизнесът и строителите
чакат инвестиции. Ние
осъзнаваме колко е необходимо да има свеж капитал
към фирмите, затова и от
ключово значение беше да
предприемем необходимите мерки още в началото
на мандата ни.
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ǴǸǸȋȖȚȊȐȗȘȖȔȍȕȐ Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:
ȊǵȈȘȍȌȉȈȹȕȈǯǻǺ ǛǼǱǰǷǬǯǬǹǴǾǱǴǳǸǱǹǱǹǴȋȅǱ
ǭȊǼǺǶǼǬǾǴǳǴǼǬǾǰǺǻȆǷǹǴǾǱǷǹǺ
Снимки Денис Бучел

Десислава Бакърджиева

„Наредба №4 към Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще бъде
променена до три седмици.
Предвижданите изменения
целят въвеждането на ясни
критерии при проектната
документация при най-масовите видове строежи от
IV и V категория. Те ще уеднаквят правилата за обем и
съдържание на документите,
които са необходими на общинските администрации
за издаване на разрешение
за строеж“. Това заяви зам.министърът на инвестиционното проектиране арх.
Георги Савов по време на
пресконференция, на която
бяха разяснени предложенията за нови изисквания на
Наредбата.
Преди да бъдат представени проектопромените, те са били дискутирани
на второто заседание на
Обществения съвет към
вицепремиера по икономическа политика и министър на
регионалното развитие и на
инвестиционното проектиране Екатерина Захариева с
представители на браншови, неправителствени и работодателски организации.
Захариева съобщи, че на срещата са обдъждали не само
предложения за изменение
на Наредба №4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти, но и необходимостта от корекция
на Наредба №7 за правилата
и нормите за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони. По
думите й несъвършенствата в ЗУТ не само затрудняват строителството,
но и дават възможност за
субективна преценка и корупционни практики. „Според
действащите регламенти
всяка администрация, която
е компетентна да издава
разрешения за строеж, може

ǴǹǮǱǽǾǴȂǴǺǹǹǴȋǻǼǺȂǱǽ
Ренета Николова

да изисква от инвеститора
различен обем документация
на фаза идеен проект, което
впоследствие затруднява изграждането. Когато проектът се реализира с публични
средства, а е неясен, проблемите започват от самото
възлагане и често се стига
до многократно увеличение
на неговата цена”, каза тя.
Вицепремиерът допълни, че с
промените трябва да се регламентират изчерпателно
изискванията към документацията за даден инвестиционен проект.
Зам.-министър Савов поясни, че в момента съгласно
действащия ЗУТ одобряването на документацията
на фази технически проект
и работен проект е достатъчно основание за издаване на разрешение за строеж,
откриване на строителна
площадка и извършване на
СМР, включително и при условията на чл. 142 от ЗУТ.
Новите текстове няма да
позволят получаването на
разрешително, ако документацията не съдържа работни детайли, спецификации и
количествени сметки. Тези
завършващи елементи ще
станат задължителни.
„В момента текстовете
се обсъждат с браншовите
организации, заедно с които
ще бъде решено дали те да
са валидни за всички строежи или само за тези, които
се финансират с публични
средства. Най-удачно е да
няма деление на инвестито-

ȁȍșȢȏȌȈȊȈȚȘȍȋȐșȚȢȘ
șȕȖȘȔȐȚȍȏȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ
Междуведомственият технически експертен съвет
към Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) и Министерството на регионалното развитие (МРР) проведе първото си заседание. Негов председател е заместник-министърът на инвестиционното
проектиране арх. Георги Савов, а постоянни членове са
началникът на Дирекцията за национален строителен
контрол (ДНСК) инж. Милка Гечева и експерти от двете
ведомства.
Те ще разглеждат и подготвят отговори на запитвания на граждани, на различни институции, организации и представители на бизнеса, свързани с прилагането на нормите в строително-инвестиционния процес.
Експертите ще изготвят и предложения към министъра
на регионалното развитие и зам.-министъра на инвестиционното проектиране относно промени, корекции и
допълнения на действащите разпоредби в бранша. Ще
бъдат разглеждани и евентуални изменения на Закона
за устройство на територията (ЗУТ) и други закони,
регулиращи сектора. Целта на работата на съвета
е да се улесни прилагането на нормативната база в
бранша и да се създадат условия за единно прилагане
на действащите правила, издавани на ниво министър.
По време на първото си заседание участниците се
обединиха около идеята за създаване на единен публичен
регистър. Той ще предоставя на гражданите и институциите отговори и предложения, свързани с прилагането на нормите в строително-инвестиционния процес.

рите. Избраният вариант
трябва да бъде приет в следващите две или три седмици”, подчерта зам.-министърът. Той заяви още, че това е
само първата стъпка, която
касае най-масовите обекти,
но тя ще бъде надграждана
с изменения в нормативите
и за строежи от I, II и III категория.
По време на срещата си
с медиите арх. Савов разясни и предвижданите промени в Наредба №7 от 2003 г.
Измененията касаят тълкуването и прилагането на
разгъната застроена площ.
„Разгънатата застроена
площ може да бъде измервана, без в нея да се включват
топлоизолационните системи или други енергийно
ефективни фасадни решения. Друго решение може да
бъде площите, необходими
за разполагане на климатици и инсталации, също да не
бъдат част от общата застроена площ на сградата,
която определя коефициента
на интензивност на застрояването”, посочи той.
От думите му стана
ясно, че идеята е РЗП да се
измерва по контура на зданията, като се изключат
външните изолации, сенници
или други видове енергийно
ефективни фасадни решения.
На този етап обаче корекциите в Наредба №7 не могат
да бъдат осъществени поради необходимостта от промени в Закона за устройство
на територията (ЗУТ).

Г-н Бойков, каква е позицията на
Камарата на строителите в България по отношение на подготвените
промени в Наредба №4 и към ЗУТ?
Това, което се предлага от МРР, е
точно в обратна посока на предложенията на КСБ, които целят опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест
за бизнеса. Камарата е проучила
детайлно практиката в Германия, в
основата на която е по-лесното получаване на разрешителни за строеж
и ориентиране към принципа на инженеринг. Не трябва да има „работни детайли, количествени сметки и
спецификации“, каквито изисквания
се въвеждат с предлаганите промени. Това категорично не е необходимо да се одобрява от органите,
които дават разрешително за строеж. Те и без това не са достатъчно
компетентни. Модерната европейска практика е електрически инсталации, отопление, вентилация да се
правят на инженерингов принцип и на
база на съществуващи стандарти,
правила и норми. Тоест, да има само
едни сметки и нищо повече. Мотивите на предлагащите измененията в
Наредба №4, че ще се облекчава инвестиционният процес, са точно обратното на това, което ще се случи.
Допълнително ще се бюрократизира
процесът.
От Министерството казаха, че
съгласуват с браншовите организации промените. Поискано ли беше
мнението на КСБ по тях?
Ние неведнъж сме изразявали много
ясно позицията на бранша. Посочвали
сме, че искаме намаляване на необходимата документация за издаване на
разрешително за строеж. А тук са наблегнали на проектиране и одобрение,
което допълнително прави нещата
по-тежки. Не е това пътят, по който
трябва да се върви. Ние ясно сме посочили в трите проектозакона, които
сме съгласували с нашите колеги ар-

хитекти и инженери, как трябва да
се регламентира целият строителен
процес. Всякакви козметични промени
в една или друга посока на съществуващите наредби, без да се изменят
законите, водят до допълнителна бюрократизация. Сигурно намеренията
са добри, но нещата, които ще се
постигнат ще имат обратен ефект.
Как ще реагира Камарата? Ще
бъде ли изпратено становище, в
което да посочите опасенията си?
Първо искам да посоча, че в изключително кратки срокове се правят тези промени, а те са фундаментални. Не може в понеделник да
получаваме информация, че се готвят
промени, в сряда да има Обществен
съвет и след една седмица да имаме
становище. Ние сме голяма организация, съгласуваме позициите си с
нашите структури. Тези промени са
важни и считам, че нито времето е
достатъчно, нито начинът, по който
се правят, е правилен. Ние ще дадем
нашето становище във времето.
Пак повтарям, че вижданията ни са
реализирани в трите закона, които
сме представили и на предишното
правителство и на служебното - на
зам.-министър Савов, предоставили
сме ги и за обществено обсъждане.
В момента е полезно да се води диалог, но да се правят фундаментални
промени, и то от служебен кабинет,
не е редно.

ǌǚǛǓǬȃǱǽǾǴȁǬǽǷǿȃǬǴǾǱǹǬǹǬǼǿȄǱǹǴȋ
ǹǬǻǼǺȂǱǰǿǼǴǾǱǻǺǻǼǱǰǮǬǼǴǾǱǷǱǹǶǺǹǾǼǺǷ
В Агенци ята по обществени поръчки (АОП)
зачестиха случаите на възложители, които нарушават реда за провеждане на
предварителен контрол по
чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона
за обществените поръчки
(ЗОП). Това съобщават от
институцията и напомнят,
че проверката е двуетапна
-преди и след откриване на
процедурата. Неизпращането на документите за
осъществяване на първата фаза е нарушение на чл.
20а, ал. 1 и 2 на ЗОП. „Такива случаи има отдавна, но
те са единични – по 1 на 2 3 месеца. През изминалата
седмица бяха регистрирани 4, с оглед на което като
мярка за ограничаването
им АОП публикува визираното съобщение“, заявиха от
агенцията пред в. „Строител“.

Най-често това са
търгове, които са били прекратени. При повторното
им откриване възложителят директно публикува
документите в Регистъра
на обществените поръчки,
като пропуска изпращането на проектите им за
предварителна проверка
от АОП. „Вероятно е воден
от идеята, че по документацията вече е изразено
становище. Към момента
обаче в ЗОП не е предвидена подобна възможност и
всеки отделен търг следва да минава два етапа на
контрол. Към прекратените процедури няма различен подход, тъй като неуспешното им провеждане
предполага необходимост
от промяна в условията
при повторното им откриване“, посочват от Агенцията.

От АОП са регистрирани по-особени случаи преди
публикуването на съобщението. При тях проектите
и същинските документи
са изпратени едновременно, като вероятно възложителят е приел, че по
този начин ще изпълни изискването на закона за два
етапа на контрол. Според
експертите на агенциите
причината за подобно поведение са кратките срокове
за усвояване на средствата по европейските програми. „Неспазването на
реда за предварителен контрол е пречка за осъществяването на проекта. Това
означава, че на визираните
процедури няма да се извърши контрол по чл. 19, ал. 2,
т. 22 на ЗОП, независимо че
подлежат на задължителна проверка. Отнесено към
съответния възложител,

това е пропусната възможност за външен преглед,
респ. за отстраняване на
грешки и неточности в условията на процедурата.
То е свързано с риск от
прекратяване и отказ от
финансиране на договора с
европейски средства“, предупреждават от АОП.
Същевременно от
агенци ята обяви ха, че
външните експерти, присъствали в списъка на АОП
преди 30.09.2014 г., които
желаят да останат такива, следва да се пререгистрират. Това се прави във
връзка с новите правила
на ЗОП, които изискват
включването на специалист в тръжната комисия
за обществена поръчка за
строителство на стойност, равна или по-висока
от 9 779 000 лв. Той ще
бъде избиран чрез жребий.

КСБ

петък, 17 октомври 2014
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ǹȓȍȌȗȘȖȞȍȌțȘȈȚȈȗȖȟȓȈȓȖȚǯǲǹ
ȜȐȘȔȐȊȗȐșȈȕȐȊǾǷǸǹ
Снимка Денис Бучел

` от стр. 1

„Оборотите на фирмите се
формират основно от поръчки
на държавата и общините, финансирани с европейски средства. Един от най-важните за
БВП сектори продължава да е
в криза. Строителният бранш
е формирал 5,5% от брутната
добавена стойност за полугодието на 2014 г. при 6,1% от БДС
за същия период на 2013 г.“, добави той.
По данни на КСБ над 90% от
фирмите регистрират значително намаление на оборотите,
а над 15% от малките са замразили дейността си. Изнесените статистически данни са
категорични, че 2014 г. ще бъде
отново тежка за сектора като
цяло.
„Строителната индустрия
се развива при условия на нарушена бизнес среда, с много
финансови загуби и риск от
фалити“, подчерта инж. Глосов. Той посочи сред причините
липсата на фактори за сигурна
среда, които да дават възможност на фирмите и свързаните
с тях доставчици да покажат
ръст, липсата на положителни
тенденции на развитие и условия за инвестиционна дейност.
Според него е налице задлъжнялост на бизнеса към банките
и междуфирмена такава. „Една
от причините е и строителната продукция, надвишаваща
потребителското търсене,
както и увеличеният вътрешнофирмен дефицит на свободни
парични средства“, обясни инж.
Глосов.
„Задълженията на общините
са фактор, водещ до трудности
при планиране в сектора. Макар
че над 244 млн. лв. са разплатени по Оперативна програма
„Околна среда“ към 10.Х.2014 г.,
дисбалансът е пречка за правилната посока. Надеждите са
до края на този месец ЕК да
размрази плащанията, спрени
през миналата година“, каза
председателят на Камарата и
уточни, че кризата с КТБ е една
от най-тежките в страната от
десетилетия и че много строителни фирми са потърпевши от
банковия проблем.
„Създадената продукция от
бранша за полугодието на т.г.
в сравнителен анализ е със
затвърден отрицателен знак.
Сключените договори за деветте месеца на 2014 г. от дружествата по обявени обществени
поръчки са общо 18 474, в т.ч. за
строителство, доставки и услуги. 83% се изпълняват от малки и средни фирми по критерий
„Персонал“. Големите компании
изпълняват 13,7% от сключените договори за разглеждания период. Разпределението е свързано с вида на обществената
поръчка и изискванията към
строителя. Общата стойност
на сключените договори за периода е 2,329 млрд. лв. Малките фирми имат подписани контракти за 388 млн. лв., което
представлява 16,7% от всички.
Средните са с 1,203 млрд. лв.,
или 51,7% от всички. Големите
компании имат контракти за

727 млн. лв., или 31,2% от стойността на общо сключените
договори за разглеждания период“, посочи инж. Глосов.
Договорите по оперативните програми са 572 за 1,429
млрд. лв., а тези от бюджета са
1658 за 900 млн. лв.
„Междуфирмената задлъжнялост остава сериозен проблем.
Данните на КСБ сочат, че всяко второ дружество в България
има просрочено задължение към
друга компания. Задлъжнялостта в страната продължава да
се увеличава с високи темпове и рефлектира върху прякото производство на фирмите
и заплатите на работниците.
Близо 70% от сделките между
българските компании се плащат със закъснение, като има
сериозно увеличение и на срока
на разплащанията“, добави инж.
Глосов и каза, че през първото и
второто тримесечие на 2014 г.
са отчетени най-ниски нива за
придобиване на ДМА в отрасъла. „Това носи риск за развитието на всяка фирма, за снижение
на инвестициите и респективно намаляване на заетостта“,
уточни инж. Глосов.
Заетите в бранша за полугодието са приблизително 170
хиляди с продължаваща тенденция на спад. Безработните
в сектора наброяват 44 хиляди.
През полугодието на 2014 г.
издадените разрешителни за
строеж са 2136 за жилищни
сгради, където има ръст от
11,5% в сравнение със същия период на 2013 г. Тези за други здания са 2089. Тук се отчита спад
от 8,9%. Разгърнатата площ
бележи намаление от 18,7%
спрямо същия период на 2013 г.
Председателят на Камарата представи пред медиите и
някои от основните приоритети в работата на организацията.
„През всички години, от
създаването си до сега, сред
основните цели на Камарата
са въвеждането на ясни правила в сектора, изграждането
на здрава конкурентна бизнес
среда в бранша, инициирането
на промени в нормативните

актове, които да намалят административната тежест и
да дадат възможност за развитие на един от основните
за икономиката на страната
сектори“, заяви инж. Глосов.
„Диалогът ни с управляващите,
без значение от коя палитра на
политическото пространство
са, е конструктивен и в интерес на бранша. Тук трябва да
отбележа една голяма крачка,
която направихме през тази
година. Създадохме работна
група, която подготви пакет
от 3 законопроекта – Закон за
устройството на територията
и регионалното развитие, Закон
за градоустройството и Закон
за строителството, които обхващат целия инвестиционностроителен процес. КСБ положи
и полага много усилия и за промени в Закона за обществените
поръчки. Дадохме предложения
за прозрачни процедури и търгове, за гарантиране на честно
състезание и конкурентна среда“, уточни председателят на
КСБ.
„Камарата на строителите в България се бори за ефективното противопоставяне на
корупцията, като сред нашите
предложения са въвеждането
на стандартизирани типови
документи и въвеждането на
електронни търгове“, каза инж.
Глосов и подчерта доброто сътрудничество, което КСБ има
с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност
(БОРКОР).
„От решаващо значение за
бизнеса е наличието на политическа и икономическа стабилност в страната, на предвидимост и възможност за
планиране на инвестиционните
проекти. Това е важен фактор
и за чуждите инвеститори.
Строителният сектор има потенциал да изведе напред икономиката, но това не може да
се случи без наличие на устойчивост, стабилно правителство, решаване на важните
за страната въпроси, успешно
стартиране на новия програмен
период 2014 – 2020 г.“, подчерта

инж. Светослав Глосов.
На журналистически въпрос,
как ще коментира изказването
на Радан Кънев от Реформаторския блок, че три фирми печелят
поръчките у нас и те са свързани с политически партии, инж.
Глосов заяви: „Вече изнесох някои данни по отношение броя на
поръчките и тяхното разпределение, включително и като средства между големите, малките
и средните фирми. Камарата
разполага с тях, тъй като вече
втора година упражнява мониторинг върху обществените
поръчки и върху сключените договори по търговете. Данните
категорично показват, че 83%
от подписаните контракти се
изпълняват от малки и средни
фирми. Големите компании реализират 13,7% от договорите за
разглеждания период“, подчерта
инж. Глосов.
„Нормално е и така е навсякъде по света – обекти от
голям мащаб и на висока стойност могат да се изпълняват
единствено от големи и средни фирми, които имат необходимите капацитет, собствени
средства, техника и персонал“,
заяви инж. Глосов. „Вие представяте ли си една малка фирма с
5 – 10 души персонал да построи
жп трасе, метро или мол например? Как ще стане? Колкото
до обвързаността с политически партии, пак ще се върна
към моето изказване – Камарата никога не се е занимавала с политика. Ние работим с
всяко правителство, защото
нашите членове са ни избрали
да защитаваме техните интереси. В тази връзка Камарата
се интересува не от политика,
а от политики – аз вече казах
за прозрачни и ясни правила в
обществените поръчки, добра
среда за развитие на сектора,
за привличане на инвестиции и
просперитет“, поясни председателят на КСБ.
„След изказването на г-н
Кънев Камарата излезе със
специална позиция, тя може да
бъде видяна на сайта на КСБ
и на сайта на в. „Строител“.
В нея посочваме, че катего-

рично се противопоставяме
на всякакви неаргументирани
изявления, имащи отношение
към строителния бранш. Според нас политическите сили
трябва да насочат усилията
си за формирането на работещо правителство и парламент.
Фирмите очакват активна позиция по създаването на условия за размразяване и усвояване на европейските фондове,
привличане на чужди инвестиции, развитие на българската
икономика“, допълни той. „Не
мога да си обясня казаното от
уважавания от мен г-н Кънев
освен с много голямо непознаване на материята в строителния сектор, на дейността
на Камарата, която е създадена със закон, на работата на
Централния професионален регистър. От друга страна, терминологията за постигането
на каквито и да е цели чрез „извиване на ръце“ е, меко казано,
смущаваща и далече от общоприетото разбиране за водене
на нормален политически диа лог“, заяви инж. Глосов.
„КСБ е организация, която
е призвана да представлява
бранша, а подобни изказвания
уронват авторитета му, влияят негативно върху и без това
нелеката ситуация на икономическата криза, в която строителите трябва да работят.
Аз бих поканил от името на Камарата г-н Кънев да се срещне
с ръководството на КСБ, за да
го запознаем с нашите предложения за промени в Закона за
обществените поръчки и други нормативни актове. Убеден
съм, че правилният път е този
на диалога и сътрудничеството и ще намерим допирни
точки“, каза председателят
на КСБ.
Изп. директор на КСБ инж.
Иван Бойков коментира проблема със спрените европейски
фондове. „Имаме обещанието,
че след съставянето на новото
правителство ще се отпушат
средствата по спрените оперативни програми. В момента
нито един обект не е спрян
въпреки парите, които имат
да получават строителните
фирми. Фирмите са извършили
дейности за над 1 млрд. лв. Тези
над 200 млн. лв., които ни бяха
преведени по ОПОС, са глътка
въздух, но голямото плащане
предстои,“ заяви той.
„Имаше период, в който общините дълго време не приемаха фактури, а фирмите не ги
издаваха, защото трябваше да
превеждат ДДС на държавата
за неполучени средства. Компаниите имат кредити, а банките не са благодетели“, каза още
инж. Бойков. По думите му у нас
трябва да се помисли за промяна в отчуждителните процедури, които забавят изграждането на обектите, като се даде
възможност на инвеститорите
да участват в отчужденията.
Той посочи като пример Франция, където цената на терена
се определя от Административния съд на база средната стойност на продадените за една
година назад имоти в района.
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Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето,

¬ÂÎÂÒÂÔÂÔÒáÃÄÂÆÂÒÂÃÐÔÊÉÂ
ÆÂÒÇÅÍÂÎÇÏÔÊÒÂÔÓÔÂÔÕÔÂ
Благодаря на всички строители, че въпреки трудностите, които трябва да преодоляват
Снимки Денис Бучел

Ренета Николова
Доц. Линков, приключи годишната пререгистрация по процедурата чл. 20, ал. 2 от Закона
за Камарата на строителите (ЗКС), какво показват цифрите и какви са
тенденциите, които се
очертават за бранша?
Както се казва, всичко,
което завършва добре, е
добро. Дълго и продължително може да ви омайваме с поредица от числа, но
това би заблудило не само
читателите на вестника,
но и създателите на тези
числа. Затова ще ми позволите да кажа 4 или 5, за
да стане ясно. И свързвайки тази яснота със
ситуацията през 2013 г.,
ще видим какви са измененията – растем, намаляваме или сме заспали на
едно и също ниво. Оттук
ще получим възможност да
направим изводи, които се
основават на тези числа.
Припомням рекапитулацията за 2013 г., т.е. една
година назад. В началото
й в регистъра е имало 4158
строители. През годината
има определена динамика
и през 2013 г. във връзка с
процедурата по чл. 20, ал.
2 от ЗКС са заличени 456
строители. Регистрирани
са нови. След приключване
на процедурата броят на
вписаните строители е
4054. Цифрите за 2014 г. –
в началото са 4303, след
процедурата по чл. 20, ал.
2 от ЗКС са заличени 520,
но са вписани нови. Броят
след приключване на процедурата е 4202. Когато
числата говорят, и боговете мълчат. Безспорно
тези данни водят до единединствен извод – през
последните 2 години в ус-

ловия на все още сериозна
криза в отрасъла продължава да е валидна максимата „Надеждата умира
последна”. Тук е мястото
да благодарим на всички
строители, които въпреки трудностите, които
трябва да преодоляват
и борейки се да оцелеят,
намериха време, нерви и
живи ресурси да отговорят на изискванията на
системата на регистъра по смисъла на чл. 20,
ал. 2 от ЗКС. Формално
имаме почти константна
цифра през двете години
след приключване на процедурата. Това като че

ли е основание малко оптимистично да кажем, че
сме ударили дъното, и да
очакваме, ако Господ е с
нас, да се получи, макар и
слаб, темп на подобрение
на обстановката, средата и условията, с които
строителите се сблъскват всеки ден.
Какво друго се случи в
регистъра? През тези две
години с решение на Комисията бяха променени
правилата за отразяване
на опита на всеки един
строител в системата
на ЦПРС. И тук с голямо
съжаление и неудовлетворение трябва да кажа,

че този двугодишен процес разкри цяла поредица
от нелицеприятни факти
и обстоятелства, които
рисуват доста сложна
среда на взаимоотношенията между фирмите в
условията на псевдопазара, който съществува. Ако
бъде зададен въпросът,
кой е помагал на Микеланджело да създаде поредния
си шедьовър, макар и да не
казвам колко години назад
се е случило това, се знаят имената на неговите
помощници и ученици, които са допринесли за сътворяването на това чудо.
Непонятно е как днес се
създава един строителен
шедьовър и неговите създатели – не тези, които
са в ролята на твореца, а
помощниците – те остават неизвестни, защото
не са в състояние да посочат документи, с които
да докажат, че имат принос в създаването на този
продукт. Това според нас
е изключително тревожен
проблем. И тук е мястото
на Камарата, която е нужно да постави решаването
на този въпрос сред приоритетите си. Трябва да се
въведат правила по отношение на подизпълнителите, да се даде възможност
на всеки един да извади съответните актове и протоколи, с които да каже:

„Аз тук бях помощник на
Микеланджело, ето това
съм свършил.“
Несъвършеното законодателство ли е сред
основните причини за
този проблем?
Българското, неза висимо че твърдим, че е
100% синхронизирано с
европейското, е особен
род законодателство. Бих
казал, че територията на
България е в локална координатна система, която
не е прикачена към нито
една от световните. Българското законодателство за голямо съжаление
позволява твърде различен прочит и в него човек
може да намери еднакво
успешна реализация на
няколко възможни правни
конструкции на проблема,
който обсъждаме. Но ако
бъдат разгледани най-общо всички обществени
поръчки по съответните
програми, а и не само по
тях, по непонятни за нас
причини се забранява използването на подизпълнители. А когато тръжната
документация го допуска,
усилията, които трябва
да вложи строителят,
подготвящ офертата по
съответната процедура,
за да официализира своя
подизпълнител, са огромни – да ви обяснявам ли

дебелината на купчината
на офертата, която расте в пъти, поради което
всеки един разумен човек
казва: баста, аз няма да
представям хиляди листове. В резултат на това
подизпълнителят изчезва. След спечелването на
търга пък на строителя
му казват, че тъй като не
е обявил подизпълнители,
няма право да ползва такива... Така че, да, причините
са: първо ниво – законодателство, създава сериозни проблеми, второ ниво
– поръчки и изискванията
при тях, и трето ниво
– специален прочит на
ситуацията при завършването на даден обект.
Когато съм официализирал
своя подизпълнител и дойде време да се подписва
Акт 15 за завършване на
обекта, той трябва да се
подпише и от подизпълнителя, който тогава може
да каже на главния: „Виж
какво, аз ще подпиша, но
ти не си ми платил“. Няма
да продължавам по-нататък. Проблемът е многопластов.
Добре, но какво е решението? Какво трябва
да се направи?
Едва ли съм предполагал и едва ли вие очаквате,
че ще решим един грандиозен проблем, с изключи-
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поддържането и ползването на ЦПРС:

ÄÜÄÇÈÆÂÏÇÏÂÑÒÂÄÊÍÂÌÐÊÔÐ
ÏÂÑÐÆÊÉÑÜÍÏÊÔÇÍÊÔÇ
и борейки се да оцелеят, изпълниха изискванията на процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС
та в него и по-глупавите
са се наредили да минават
през вратата на опашка, а
юнаците си минават, както намерят за добре.

телно сложни пластове и
връзки между тях, сблъсък на интереси и какво
ли още не лесно и сега.
Но това е проблем, който
стои пред Камарата като
цяло, защото и членовете,
и вписаните в регистъра
строители очакват нещо
да се промени, КСБ да го
направи. Колкото и трудно
да е то.
Има пакет от три законопроекта, които подготви КСБ, те ще дадат
ли ясните регламенти,
ще легитимират ли статута на подизпълнителя,
ще гарантират ли по-добра среда за работа?
Много пъти досега се
е случвало Камарата да
предприема някаква инициатива за промени в законодателството, като
смята, че е направила
разумни предложения. До
последния момент очакваме, че те ще бъдат приети от народните представители, обаче когато
съответният закон мине
през пленарната зала и
се публикува на страниците на Държавен вестник,
виждаме, че текстовете
са коренно изменени. И
тогава цялата Камара се
пита: „Ние това ли предложихме, какво направихме?”
Давам ви пример с последните изменения в Закона

за обществените поръчки. Преди промяната чл.
25, ал. 8 гласи: „При участие на обединения, които
не са юридически лица,
критериите за подбор се
прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в
него.” След което казва: „...
с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или
друго условие, необходимо
за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията
на нормативен или административен акт”. Това
означава, че всички участници в обединението,
съгласно ЗКС, трябва да
бъдат вписани в регистъра, защото това го иска
законът. Това е старият
текст, сега същата ал.
8 е променена така: „При
участие на обединения,
които не са юридически
лица, съответствието с
критериите за подбор се
доказва от един или повече
от участниците в обединението.” Тоест сега изискването за регистрация е
само за един от участниците, а другите са правилните фирми, които трябва
да спечелят поръчката.
Ето го конкретния пример.
А каква е мотивацията за
тази промяна? Има едно
правило, когато правиш
закон: съставяш норма-

тивния акт и след това
по теорията на игрите
започваш на сухи тренировки, за да установиш на
практика тези разпоредби
до какви проблеми може да
доведат. А в конкретния
случай не е никак трудно
веднага да установиш, че
това е Софийското равно
поле и една футболна вра-

Очаква се новото НС
да приеме изцяло нов
ЗОП, това е възможност
да се отстранят недостатъците.
В тази връзка ще разкажа един анекдот. Провел
се световен конгрес на
юристите. Темата – как
да бъде създаден съвършен закон. След изнесени
научни доклади и обсъждания конгресът приема три
стъпки като алгоритъм за
създаване на съвършения
закон. Стъпка първа: съберете топ 5 на юристите от дадената област,
затворете ги и ги накарайте да напишат един
проект на такъв закон.
Стъпка втора: въведете
го за прилагане в Република България с масирано
присъствие на международни наблюдатели, регистрирайте за срок от една
година всички пробойни,
които българите ще намерят. Стъпка трета: коригирайте закона, отчитайки българската практика.
Очакваният резултат е
желаният съвършен закон.
Винаги когато говорим за приключване на
процедурата по чл. 20,
ал. 2 от ЗКС, коментираме и движение вътре
между отделните групи
и категории. Продължа-

ва ли тенденцията фирмите да свиват обеми?
Този въпрос е част от
проблематиката. Сериозни затруднения изпитват фирмите от първа и
втора категория, където
трябва да достигнат за
съответната финансова година контролните
числа, съгласно закона, и
изискуеми за съответните категории. Само че,
ако съм изпълнител на
една обществена поръчка и знам, че ако актувам
и пусна фактура, която
няма да ми я платят, ще
трябва да внеса ДДС, тогава съм в състояние на
принуда дълго и продължително да финансирам
този обект – било то със
собствени средства, било
то с кредит и да плащам
лихви, докато дойде онзи
момент, в който ми се
струва, че ако пусна фактурата, ще ми платят.
Така че числата, съгласно
отчетите за приходи и
разходи, се свиват, обемите падат под изискуемите числа и ние, които
следваме закона – лош или
добър, нямаме друг изход,
освен да свалим категориите. Това се забелязва
не в единични случаи, а
доста масирано. Падат
категориите и ако този
процес продължава със
с ъ щ и т е т е м п о в е, т о
вероятно следваща или
по-следваща година носители на първа и втора
категория ще останат
твърде малък брой фирми.

Оказа ли влияние спирането на плащанията по
оперативните програми и
проблемът КТБ?
Със сигурност всички
средства на юридически
лица, които са блокирани,
усложняват и без това
сложната картина. И спрените оперативни програми
– също, естествено. Обаче
явлението ебола още не е
дошло в България, но е остро заразно заболяване.
Ами след като държавата
не плаща, общините опонират с това, че не са побогати, и те не плащат.
Частните възложители,
доколкото ги има, и те не
плащат. И всъщност това
е епидемия. Понякога употребяваме термина „влошена среда” – той е много
мек, средата е ужасяваща,
а строителите са като
котките – имат девет живота. Но май идва ред на
осмия живот. Не могат да
оцеляват поредица от години, няма откъде.
Май няма да имаме
оптимистичен финал на
интервюто.
Напротив. Това, че има
проблеми, е част от реалния живот. Той е непрекъсната поредица от синусоиди – възходящи и низходящи.
Късметът ни е сега да сме
в низходящия клон на синусоида, обаче плоската част
е с голяма дължина. Нужен
ни е малко порядък, който
да подкрепи надеждата, че
ще тръгнем нагоре, макар и
с много малък тренд.
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експерт към КСБ

„Много съм любопитна
през 2016 г. да тествам
крайния резултат от проекта ProductinfoX”. С тези
думи оценителят на проекта проф. Агниешка Клем закри срещата между партньорите по ProductinfoX и
Изпълнителната агенция
за научни изследвани я
(REA) към Европейската
комисия. Събитието бе
част от задължителната
защита на междинното
изпълнение на проектите,
финансирани по Седма рамкова програма. По време на
тази среща Камарата на
строителите в България
и останалите партньори
направиха кратко представяне на дейността си,
описаха ролята си в проекта и очаквания ефект от
прилагането на крайните
резултати.
ProductInfoX е унифицирана информационна
система, която помага
на малките и средните
предприятия (МСП) да разбират и прилагат националните и европейските
регламенти за строителство. Тя предоставя нужната информация на няколко работни езика относно
строителните продукти
на пазара на Стария континент чрез система за
централизирано събиране
на данни. Благодарение на
нея потребителите имат
лесен достъп до съответните нормативни изисквания за определен материал,
стандартите и свързаните с него документи. Освен това ProductInfoX предоставя фу нкци ята
филтър, чрез която се
идентифицират продукти,
съдържащи вредни и/или
вещества, замърсяващи
околната среда. Тя позволява търсене по различни
категории, като например
специфични свойства, регулаторни изисквания или
състав на материала. Така

ǵǲǹǪ

ǻȟȘȍȌȍȕȍȐȧȚ
ȘȍȋȐȖȕȈȓȍȕȒȓțȉ

На 10 октомври се проведе учредително събрание
на регионалния клуб на Националния клуб на строителите ветерани в Монтана. Инж. Виктор Шарков,
зам.-председател на НКСВ, запозна присъстващите
с дейността на организацията. Инж. Иван Стоянов,
зам.-председател на НКСВ, информира за основните задачи до края на годината, стоящи пред структурата.
Присъстващите строители ветерани избраха за
председател на клуба в Монтана Рангел Спасов, а за
членове на ръководството - Росица Петкова и Николина Райчева. Те бяха представени от председателя
на НКСВ инж. Тодор Топалски.
Той поздрави присъстващите с решението за
учредяване на регионален клуб на НКСВ и пожела
здраве, ползотворна работа и непрекъснато сътрудничество с ОП на КСБ - Монтана.

(ȌȕȈȋȖȌȐȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȐȊȍȚȍȘȈȕȐ±ǩțȘȋȈș

информационната система
ще помогне на потребителя да разбере спазени
ли са всички регулаторни
и пазарни изисквания за
съответен артикул и да
избере най-подходящите
материали за изпълнение
на даден проект. Не на
последно място софтуерът дава възможност на
всяка фирма да създаде
собствена работна платформа, чрез която да следи
качествата на всяка една
доставка и да анализира в
дългосрочен план използваните материали във всеки
един проект. Предвижда се
и разработка на мобилно
приложение. Демо версията на ProductInfoX вече е
финализирана и в момента протича пилотното
тестване. До този момент са анализирани около 50 основни строителни
продукта (от общо 400, за
които са разработени хармонизирани стандарти).
Резултатът на проекта ProductInfoX ще бъде
особено полезен в България, където регулаторните
изисквания се променят,
допълват и хармонизират непрестанно, малките фирми са близо 98%, а
средните около 1,8% от
всички компании от сектора на пазара. На първо
място той ще внесе ясно-

та относно изискуемите
стандарти, декларации и
сертификати за продукти
в бранша. Потребителите,
които нямат собствени
юридически отдели, ще бъдат улеснени при запознаването с националните и с
европейските регламенти.
Това от своя страна ще
допринесе за по-гладкото
въвеждане, спазване и правилното използване на нормативните документи за
изграждане на национално
и европейско ниво. Освен
това функционалностите
на ProductInfoX ще допринесат не само за по-високата информираност на
МСП, но и за оптимизирането на доставките им.
Не на последно място чрез
използването на информационната система ще се
засилят евроинтеграцията и конкурентоспособността на българските
фирми в сферата.
Предвид спецификите
на проекта ProductInfoX
заключителните думи на
оценителя бяха от особена важност за консорциума, защото проф. Клем е
специалист по строителни материали и преподава
в шотландския университет в Глазгоу (Glasgow
Caledonian University), както е и гостуващ лектор в
редица европейски универ-

ситети. Тя предложи да се
популяризират резултатите и в Полша, където е сигурна, че ще има интерес,
и дори предостави координати на съответната
институция. Това е знак,
че през първата половина
от проекта консорциумът е разработил полезен
и иновативен продукт. За
това свидетелстват и
срещата на Европейската строителна федерация
(FIEC), отговаряща за популяризацията на проекта с
ГД „Предприятия и промишленост”, чиито представители са изразили особен
интерес към софтуера.
ProductInfoX ще приключи официално през 2016 г.
Инициатор на проекта е
норвежкият „Технологичен институт TI“. Лидер
на разработката на софтуера е българската ИТ
фирма ICB, подпомогната
от TI (NO), CoBuilder (NO)
и LABOR (IT). Останалите партньори са строителните фирми Catenda
(NO), Lustro (BG) и Lugea
(IT) и браншовите организации FIEC (EU), GCI-UICP
(EU), EBA (NO). КСБ отговаря за популяризацията
и комерсиализацията на
проекта в България. За
повече информация посетете сайта на проекта:
www.productxchange.com

В началото на септември т.г. бе отбелязана първата година от учредяването на местна структура на
НКСВ в Бургас. Срещата започна с встъпително слово
на председателя на клуба инж. Дамян Камбуров, който
направи кратка ретроспекция на свършеното през изтеклата година. Той подчерта, че една от основните
насоки е била грижата за укрепване и консолидация
на Клуба и превръщането му в сплотена и действена
организационна структура. За целта са били осигурени
условия и тематика за успешно и ползотворно провеждане на ежеседмични срещи на членовете с ръководството по различни въпроси. Отбелязано бе подписването на меморандум между клуба и Професионалната
гимназия по САГ „Кольо Фичето” – Бургас.
В тази връзка строителите ветерани изнесоха
лекции пред учениците и преподаватели за водещите
технологии в бранша, а фирми - производители и разпространители на съвременни строителни материали и
технологично оборудване, представиха своите продукти
и илюстрираха техните качества с демонстрация.
Бе организиран конкурс за почетен плакет „Перспективен строител”, спечелен от шест ученици. Връчени бяха и грамоти на възпитаниците за спечелени
други състезания.
Предоставена бе безвъзмездна помощ на областната управа и община Бургас при решаване на проблеми от сферата на строителството.
Инж. Камбуров прочете поздравлението на председателя на Националния клуб инж. Тодор Топалски до
структурата в Бургас по случай годишнината.

ǶȉȔȧȕȈȕȈȖȗȐȚȊȢȊǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ
В края на месеца се реализира планираното от
Клубния съвет на структурата на НКСВ в Бургас посещение на изпълнените от майстор Кольо Фичето
строителни обекти във Велико Търново. Групата се
състоеше от ръководството на организацията и още
петима от редовните членове.
Освен запознаването с изключителното творчество на Кольо Фичето, бе планирана и среща с местния
клуб на строителите ветерани с цел обмяна на опит
и мнения за подобряване обхвата на работа в двете
структури. Срещата премина при повишен взаимен
интерес и с определена полза за обогатяване на дейността и на двете организации.
Бяха посетени строените от Кольо Фичето обекти в града, като: големият турски конак, в който е
заседавало първото българско Велико народно събрание, ханът на хаджи Никола, Къщата с маймунката на
Никола Коюв, църквите „Свети Николай“ и „Света Богородица“, Самоводската чаршия и други.
Официален медиен партньор
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВАРНА

Камарата на строителите в България и вестник „Строител“
организират
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема
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Краен срок за заявки 24 октомври 2014 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Откриване:
24 октомври 2014 г.
16 часа
Grand Mall - Варна
ниво 2
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Официален медиен партньор

Камарата на строителите в България
има удоволствието да бъде домакин на традиционния

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

Ще бъдат връчени и ежегодните награди на Камарата на строителите за
най-добра строителна практика през годината – „Топ 50“.

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

ɉɨɫɥɭɱɚɣȾɢɦɢɬɪɨɜɞɟɧ±
ɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɢɬɟ

50%ɨɬɫɬɴɩɤɚ

ɡɚɜɫɢɱɤɢɪɟɤɥɚɦɧɢɡɚɹɜɤɢ
ɞɨɨɤɬɨɦɜɪɢɝ
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Марин Вачевски, зам.-министър на правосъдието:

ȔȓȕȍȊȘȖȡȍșȚȘțȊȈȕȖȊȏȈȚȊȖȘ
ȒȘȈȑǹȖȜȐȧ
Снимка Емил Христов

ще бъдат настанени там
и ангажирани в трудова
дейност.

Строителството му ще
стане чрез публично-частно
партньорство
Свилена Гражданска
Г-н Вачевски, сериозен е проблемът с пренаселените затвори у нас.
Какви са плановете на
Министерството на правосъдието за строителство на подобни обекти
или разширяване на сегашните?
В края на март т.г.
у нас беше направен мониторинг на затворите
и следствените арести
от Комитета против изтезанията към ЕС. Основният проблем, който бе
констатиран от експертите от Брюксел, бяха
голямата пренаселеност
на обектите в България
и лошите битови условия
в тях. В заведенията от
открит тип, в които се
настаняват лишени от
свобода с по-леки присъди
до пет години за умишлени престъпления и такива
от непредпазливост, жилищната среда е сравнително нормална. Докато
при тези от закрит тип
базата е изключително
остаряла. Затворите са
строени преди 80 години.
Не навсякъде има санитарни възли в спалните и
други битови изисквания
не са спазени.
Затова според мен
най-после трябва да се реализира строежът на нов
затвор край София. Това
е тема, която обсъждаме
повече от десет години.
През следващата седмица ще проведем разговори
с фирми, които се занимават с изграждането на подобни комплекси. Водещи
в света са три английски,
две немски и една израелска компания.
За строителството
на нов затвор са необходими между 80 - 100 дка
площ. В тази връзка те-

мата, която предстои да
решим окончателно, е къде
да бъде изграден подобен
обект в област София. Огледани са няколко терена.
Единият е в близост до
с. Волуяк, а другият е край
Гара Яна. Последното становище е, че вторият вариант е най-подходящият,
защото ще е в по-голяма
Марин Вачевски е роден на 27.10.1953 г. Той е магистър по
икономика от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ –
Свищов. От 1981 до 1988 г. е инспектор „Социална дейност
и възпитателна работа“ в затворническо общежитие
„Атлант” – Троян, към затвора в Ловеч. След това до 1990 г.
е оперативен служител по криминална дейност към същия
обект. В периода 1990 - 1998 г. е инспектор „Социална
дейност и възпитателна работа“ отново там. От 1998 до
4.11.2013 г. е началник на затворническо общежитие от
закрит тип „Атлант“ – Троян, към затвора в Ловеч.
В служебния кабинет на проф. Георги Близнашки е зам.министър на правосъдието с ресори Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията”, Главна дирекция „Охрана” и
Държавно предприятие „Фонд затворно дело”.

близост до столицата и
на близките на затворниците ще им е по-удобно да
ги посещават.
Капацитетът му ще е
около 1200 души.
Какви средства ще са
необходими за изграждането му?
За строителството на
подобен затвор са нужни
около 50 млн. евро и това
няма как да стане със
средства от държавния
бюджет. Най-вероятно то
ще започне по линията на
публично-частното партньорство. Средствата,
вложени от инвеститора,
ще бъдат възстановени за
определен период от Държавно предприятие „Фонд
затворно дело”, което е
търговското дружество,
обслужващо стопанската
дейност в затвора.
Спалните помещения
ще са с необходимите санитарни възли, с постоянно течаща вода, условия

за проветряване и осветление. В тях ще бъдат
настанени максимум до
двама лишени от свобода,
а не както досега по около
20, което води до междуличностни конфликти.
Според европейски-

Снимки Денис Бучел

Централен софийски затвор

те изисквания един човек
трябва да разполага с не
по-малко от 4 кв. м площ.
В Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража сме поели
ангажимент от 1 януари
2019 г. да изпълним тази
норма. След този срок лишените от свобода могат
да заведат дела срещу
България и да ги спечелят.
Когато се строи такъв
обект, трябва да бъдат
предвидени и съответните производствени цехове, където затворниците
да работят, медицински

чески общежития, които
предвиждаме да реализираме. В момента по линия
на Норвежкия финансов
механизъм на територията на бивша база на МВР
в Бургас реализираме ново
затворническо общежитие от закрит тип. То ще
е за около 350 лишени от
свобода и ще бъде изградено по всички европейски критерии. Целта е да
спомогне за намаляване
на пренаселеността на
затвора в морския град.

център или болница, училища, стаи за свиждане с
близките и за адвокатски
посещения. Всички тези
компоненти е нужно да
бъдат налице.
След като проведем
преговорите с чуждестранните фирми, ще мога
да кажа със сигурност какви ще бъдат параметрите
за строителството на
комплекса. В България не
е изграждан нов затвор
през последните 80 години за разлика от южната
ни съседка Турция, където
за двайсет години бяха построени около 30 обекта.
Има си европейско ноу-хау,
спрямо което ще бъдат
направени комплексът и
останалите затворни-

ставяте, за да започне
реализацията на проекта
край София?
След като приключат
преговорите, ще са нужни
около 36 месеца за строителство. Най-вероятно
тръжната процедура ще
бъде обявена от следващото редовно правителство.
Същевременно една
от препоръките на Комитета по наказания към ЕК
е затворът в Белене да
бъде изведен от острова.
Затова през изминалата
седмица направихме среща със собственика на
„Свилоза“ АД и идеята ни е
на територията на завода да бъде позиционирано
общежитие. По този начин лишените от свобода

Какви срокове си по-

Какви средства са
осигурени за ремонтите
на затворите през тази
година?
Парите, които са отделени за целта през 2014 г.,
са минимални. От държавния бюджет те са около
300 хил. лв. По Норвежкия финансов механизъм
за тази година са 1,772
млн. лв. Част от тях са за
обновяване на кухненския
блок на психоболницата
към затвора в Ловеч, за
преструктуриране на общежитието в област Бургас, за строителството
на професионален учебен
център, който да обслужва Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
в Плевен. До един месец
ще бъде открит и новият арест в Шумен, който
отговаря на всички изисквания на ЕС. В момента
се правят довършителни
работи. Поставена е изолацията на покрива, санирани са и външните стени.
Първата копка за ремонта на сградата, където ще се помещава новият арест, бе направена на
15 април т.г. Парите за
обновяването са по проекта „Подобряване на стандартите в затворите и
арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”.
Сградата ще разполага с
14 килии, всяка със собствен санитарен възел, топла вода, възможност за
телевизия. Част от килиите ще са с големина
18 кв. м, ще има и по 20
кв. м. В тях ще могат да
се настаняват от трима
до четирима задържани.
Предвижда се решетките
да имат добър естетичен
вид. Арестът ще разполага с модерно обзавеждане
и оборудване, а при свиждане специално полимерно
стъкло ще дели задържаните от техните посетители.
Действащият арест в
Шумен се помещава в сграда, строена през 1972 г. В
него няма дежурна стая и
помещение за почивка на
надзирателите.
Имате ли планове за
разширяване на капацитета на обектите?
Това е много трудна
задача, защото сградният
фонд е остарял и физически, и морално. Ако трябва
да реновираме затворите,
ще са ни необходими десетки милиони лева. Там,
където би могло да се преструктурира сградният
фонд, ще търсим да осигурим средства, т.е. големите спални помещения
да се преградят, така че
те да са за двама до четирима лишени от свобода и
да изпълним европейските
изисквания.

ЕВРОПРОЕКТИ
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ȗȖȌȝȖȌȐȗȘȐǭǭșȈȕȈȑțșȗȍȠȕȐ
УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, ще спестява над 100 хил. лв. годишно
Десислава
Бакърджиева
Приключва първи ят
п р о е к т в Бъ лг ари я з а
внедряването на мерки
за енергийна ефективност чрез комбинирани
подходи. STACCATO обхвана детска градина,
болнично заведение и 4
многофамилни жилищни
сгради в столичния квартал „Оборище”. Проектът
е реализиран в България,
Холандия и Унгария в рамките на инициативата
CONCERTO на Генерална
дирекци я „Енергетика”
на Европейската комисия
(ЕК). Средствата са осигурени от 6-а „Рамкова
програма за изследвания”
на ЕК. Безвъзмездното
съфинансиране за обектите в София е за 1,25
млн. лв.
Началото на европейския проект STACCATO е
поставено през 2007 г.
Партньори в Българи я
са Столичната община
– район „Оборище”, „Джададжи” ЕООД и Софийска енергийна агенция –
СОФЕНА. Едно от условията е било мерките да
бъдат реализирани в голяма жилищна сграда или в
няколко постройки в компактна зона. Експертите
се спират на голям панелен блок в близост до бул.
„Ситняково”, известен
като „китайската стена”
заради мащабите си. Това
обаче не се случва, тъй
като проектът се сблъсква с един от най-големите проблеми, свързан с
реновирането в България
– да се получи съгласието
от всички собственици
в една многофамилна постройка. Въпреки трудностите работите продължават в три сгради
по проект „Обновен дом”
на ул. „Асен Златаров” 11,
ул. „Чаталджа” 54 и ул.
„Алеко Константинов” 1.
Чрез STACCATO на покривите им са инсталирани
44 слънчеви колекторни инсталации за топла
вода за битови нужди за
48 апартамента. Инвестици ята на жилище е
възлязла на около 3350 лв.
П о д у м и т е н а Ге н а д и
Кон дар ев, кон сул т ан т
„Чиста енергия” в „Джададжии” ЕООД, е избрана
една пазарно доказала се
технология. „Разполагахме с колекторни полета
на покрива и със системата на топлофикация.
Това, което очаквахме за
жилищните сгради, е да
бъде спестена поне 50%
от необходимата енергия за топла вода. Наблюденията ни показват, че
търсеният ефект е постигнат”, споделя Кондарев. Според него предимство на системата е, че

тя функционира целогодишно. „Когато няма достатъчно слънцегреене,
водата се подгрява от
абонатната станция на
„Топлофикация” по напълно автоматизиран начин.
Икономията на енергия,
ко я т о с е п о с т и г а п о
STACCATO, е общо около
50 – 55% годишно, т.е.
енергията за функционирането на зданието намалява наполовина и повече.
От всички приложени мерки общо - топлоизолация,
дограма и слънчеви колектори, енергоспестяването достига до около 65%”,
допълва той.
Проектът продължава
в обновеното ОДЗ 60, което се намира на ул. „Мадарски конник” №7 в кв.
„Оборище”. През октомври 2011 г. на покрива му
са монтирани соларни панели. Градината разполага
с 25 колектора, с които
се покриват нуждите за
топла вода, включително
и за подгряването на басейна.
През 2012 г. започва
мониторинг на резултатите от STACCATO. За
целта са инсталирани
допълнителни топломери
в жилищните сгради за
отчитане на ефекта от
използване на слънчева
енергия за битова гореща
вода. Заради постигнатите и доказаните резултати ЕК е разрешила срокът на проекта да бъде
удължен с година и половина и да се внедрят мерки по ЕЕ в голяма обществена сграда. В момента,
в който България получава този шанс, в УМБАЛ
„Царица Йоанна” – ИСУЛ,
е започнал процес по обновяване на дограмата.
Стартиралите мерки за
ЕЕ и фактът, че зданието е било „черна дупка” за
енергия, са го направили
изключително подходящо.
Разходите за отопление
и за топла вода на ИСУЛ
за 2013 г. са били почти
250 хил. лв., а за електроенергия са надхвърляли
500 хил. лв., т.е. над 750
хил. лв. общо.
В лечебното заведение
частично са подменени
дограмата и е поставена
изолация по два проекта
на Международния фонд
„Козлодуй”. Резултатът
от тези дейности се е
изразявал единствено в
повишаване на температурите в отделните
сгради и корпуси и нуждата от осигуряване на
интензивна естествена
вентилация и охлаждане
през отворени прозорци.
ИСУЛ получава безвъзмездно 530 хил. лв. по
проект за прилагането
на интегрирани мерки за
ЕЕ, енергиен мениджмънт
и използване на ВЕИ по

На покрива на ИСУЛ са поставени 106 слънчеви
колектора за подгряване на вода и 105
фотоволтаични панела

Здравко Георгиев, изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция:

ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȧȚȔȖȌȍȓȍȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖȞȍȕȍȕ
Внедрените мерки за
ЕЕ имат сериозен ефект
при жилищните сгради.
Мониторингът показва,
че инсталацията, изградена в сградата на ул. „Асен
Златаров”, за 1 година е
осигурила 10 mWh енергия
от слънцето, което е намалило сметките на домакинствата за топлата вода
наполовина. Последващият
мониторинг е много важен,
защото отчита дали мерките са достатъчно ефективни. В редица случаи
енергийният мениджмънт
се пропуска в повечето
здания. Много рядко, след
като са реализирани мерки за енергийно спестяване, се правят обследване
на резултата и проверSTACCATO. Дейностите
започват през декември
2013 г. и приключват през
септември 2014 г. Те обхващат изграждането на
система за енергиен мониторинг и мениджмънт,
която позволява дистанционно управление и оптимизиране на работата
на абонатните станции
в обекта. Монтирани са
близо 800 термостатни
радиаторни вентила, на
покривите са поставени
106 слънчеви колектора за
подгряване на вода и 105
фотоволтаични панела за
производство на електроенергия.
Системата за енергиен мениджмънт и оптимизиране на работата
на абонатните станции
е постигнала най-големи
икономии. Стойността на
инвестицията е около 38
хил. лв. С тези средства
е извършена модернизация
на 4 абонатни станции в
ИСУЛ – монтирано е съвременно автоматично
управление и за регулиране на подаването на то-

ка. Изпълняват се много
проекти, инвестират се
средства и след това няма
резултат налице, какъвто
е и случаят с ИСУЛ след
подмяната на дограмата.
Когато има енергиен мониторинг и мениджмънт на
потреблението, могат да
се предприемат корекции
и превантивни действия.
Надявам се ИСУЛ да прилага такъв.
В Европа все повече се
говори за интелигентни
сгради и градове. ИСУЛ е
първата стъпка по отношение на потребление на
енергията. Приложеният
модел е изключително ценен за София и за другите
болнични заведения. Мерките ще послужат като

пример за прилагане и в
други обществени здания. Мониторингът дава
възможност да се направи
много точен топлинен баланс на системата и като
цяло на потреблението на
топлинна енергия в сградата.

ǴȍȘȒȐȚȍȗȘȐȓȖȎȍȕȐ
ȊǽȖȓȈȕȌȐȧȐǻȕȋȈȘȐȧ
Проектът в Холандия е най-мащабният в STACCATO.
Той е реализиран в жилищна сграда в Амстердам с 1180
апартамента. Обектът е построен през 70-те години на миналия век, когато масово е използван азбест.
Опасният материал е трябвало да бъде отстранен,
което е било и най-сложният процес. Инвестицията
в едно жилище е възлязла на 80 хил. евро - почти 10
пъти повече от необходимите средства за внедряване на мерки в един апартамент в България. Фасадите
са запазени. Топлоизолацията е положена отвътре в
сградата и всички дограми са сменени с енергийно
ефективни. На зданието са поставени системите за
подгряване на битова гореща вода от слънцето. Координатор на проекта в Амстердам и централен координатор за STACCATO в цяла Европа е холандската
енергийна фирма „Енеко”.
В Будапеща през 2009 г. по програмата е реновиран най-големият панелен блок в Унгария – 886 жилища, 3 хил. обитатели. Той е саниран с 10 см външна
термоизолация. На плоския покрив са поставени 1200
кв. м слънчеви колектори за подгряване на вода, които
осигуряват 52% от нужната енергия за подгряване.
Съфинансирането по проекта е със средства от собствениците на жилища заедно с национално и общинско финансиране.
плинна енергия. Всичките
5 абонатни станции на
болницата са свързани в

система за енергиен мониторинг и мениджмънт
н а по тр еб ле н и ет о н а

топлинна енергия. Системата позволява онлайн
наблюдение на потреблението на топлинна енергия, задаване на графици
за отопление, откриване
на повреди и други. Това
дава възможност на ръководството на лечебното
заведение да има достъп
и яснота във всеки един
момент за разхода на консумираната енергия и да
планира действията си.
Очакваният ефект е да
бъдат спестени 600 хил.
kWh топлинна енергия на
стойност 57 480 лв.
Като допълнение
на мерките са монтирани 800 радиаторни
термостатни вентила
DanfossRA2920. Те имат
вграден сензор за температура и осигуряват защита от замръзване в помещения, които временно
или за по-дълъг период не
се отопляват. Обхватът
им е 5 – 26°С и позволяват
ограничаване на температурата в помещението в
определен диапазон. Очакваният ефект е годишно
разходът да намалее с
24 000 kWh топлинна енергия на стойност 2300 лв.
За осигуряване на
битова гореща вода са
инста лирани 106 броя
слънчеви колектора тип
Solar 5000 TF на фирмата
BOSCH с активна площ
на абсорбера 2,4 кв. м. Те
са интегрирани със съществуващите абонатни
станции на „Топлофикация
София” ЕАД. Монтирани
са буферни съдове с обем
13 500 л и система за автоматично управление и
измерване на усвоената
енергия. Стойността на
инвестици ята е около
245 000 лв. Очакваният
ефект е да бъдат постигнати годишни икономии
от 154 хил. kWh топлинна енергия на стойност
14 764 лв.
В болничния комплекс
е изградена и фотоволтаична инсталаци я за
производство на електрическа енерги я от
слъ н цето . М он т и ран и
са 105 панела REC240PE
н а н орвеж кат а ф и р ма
REC. Инсталацията e от
т.нар. островен тип и
осигурява непрекъснато
захранване на отделението по хемодиализа към
болницата. Стойността
на инвестицията е около
137 хил. лв. Очакваният
годишен ефект е 49 хил.
kWh спестена електроенергия за 10 186 лв.
В рамките на проекта
са подменени 269 луминесцентни осветителни
тела със светодиодни.
за 52 хил. лв. Очакваният
ефект е спестяване на
около110 хил. kWh електроенергия на стойност
15 900 лв.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

³¢®°¬°¤xÏÐÄÂÔÂ
Георги Сотиров

Самоков, Боровец, Цари Мали град… Това триединство днес характеризира общината под Рила планина.
Столетия са формирали и утвърждавали региона, станал известен като Град на желязото, на най-прочутата
и най-многобройната художествена школа на Балканския полуостров.
С железодобива – най-типичното производство до
Освобождението по тези земи, е свързано развитието
и процъфтяването на Самоков. А майсторството на
самоковските дърворезбари, украсили домове, църкви и

манастири из цялата страна, говори за един различен
светоглед през вековете.
После идва новото време, което налага курорта Боровец като най-предпочитаната ски дестинация. Името на талантливия Петър Попангелов става синоним на
спортната ски слава на общината навсякъде по света.
Това са само беглите щрихи за един район, трайно
свързан с най-красивата ни планина, със Самоковското
поле, където се отглеждат и най-вкусните картофи в
страната… За някои от тези щрихи, а и за още много
други неща ще стане дума в интервюто ни с кмета на
общината Владимир Георгиев.

Владимир Георгиев, кмет:

ǪșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧȉȘȈȕȠ
ȘȈȉȖȚȧȚȖȚȋȖȊȖȘȕȐȝȖȘȈ
Г-н Георгиев, преди
десетина дни открихте
ш е с т и я з а с т рана т а
Център за настаняване
от семеен тип… С него
Самоков и жителите му
доказаха социалната си
съпричастност към деца,
лишени от родителски
грижи.
В интерес на истината имахме доста проблеми, докато този център
стане факт. Имаше решение на предишния Общински съвет на територията на нашата община
да не се реализира такъв
тип социална услуга… Ние
тръгнахме да кандидатстваме едва в последния
възможен момент за европейско финансиране, защото бяхме посочени като
местна власт, където
такъв център е добре да
съществува предвид голямата ни територия, броя
на населението и т.н. Влязохме в лабиринта на една
дълга сага при търсене на
общински терен. До този
момент предоставяхме
такива услуги на три места в общината – в с. Гуцал
например беше една от
тях, но нейното функциониране беше преустановено. В едно наше училище
– „Никола Драмалев”, също
имаше такъв център, но и
той беше закрит.
Новият, за който питате, е на терен държавна
собственост. Направихме
проектите, спечелихме
финансиране и сградата е
изградена за по-малко от
година и половина. Стана
много добър дом – с прекрасна архитектура, с
отлично строително изпълнение. Хубавото е, че
взехме хора за работа там
именно от закритите центрове – хора с подготовка
и с нужната квалификация.
Социалната политика на
общината наистина е всеобхватна. Имаме Център
за рехабилитация, консултативни служби, домове за
стари хора тук, в града, а
и в с. Ковачевци. Функционира и социалният пат-

Владимир Георгиев е роден
през 1973 г. Има висше юридическо образование от ЮЗУ
„Неофит Рилски” в Благоевград. Основател е на първото
адвокатско дружество в Самоков. Георгиев е представител на НСОРБ в Националния
съвет по туризъм.
Определен е за кмет на годината в Софийска област за
2012 г.
Владимир Георгиев е женен, с 2 деца.
ние правят ремонтираните улици, асфалронаж, осигуряваме лични тът, пътната и друга
асистенти на нуждаещи- маркировка.
Наистина, успяхме да
те се…
рехабилитираме голяма
Нека да поясня, че „со- част от уличната мрежа.
циалното начало” на ин- Постоянна политика на обтервюто е продиктувано щината е да заделяме гоот това, че този център дишно около 1 500 000 лв.
беше построен от фир- за инфраструктура. В помата на вашия съгражда- следните години усилиянин Красимир Милушев, та ни бяха насочени и към
който е зам.-председател изграждането на спортната зала „Арена Самона ОП на КСБ – София.
Точно така, след спе- ков”, на общинския хотел,
челената от фирмата като с пътищата малко
„Красстрой” обществена поизостанахме и затова
тази година наваксахме.
поръчка.
В програмния период 2007
В Самоков се изграж- – 2013 г. нямахме възможда – нови къщи, семейни ност да кандидатстваме
хотели, офис сгради… Но за градска и междуселищна
особено силно впечатле- инфраструктура. Това мно-

го ни попречи и се усети
от хората. Затова тази
година успяхме със собствени средства да обновим
Републиканската пътна
мрежа, която минава през
града. Това са нашите
основни пътни артерии,
които кръстосват града
и свързват София с Боровец, с Дупница и Ихтиман.
Много средства отиваха
за изкърпване, но това е
палиативно решение. Затова кандидатствахме
по Публична инвестиционна програма „Растеж и
развитие на регионите“.
Подготвихме 15 различни
проекта, а държавата ни
отпусна 1 500 000 лв. и се
усети, че здраво се работи
за визията на града. Видяхте обновените подходи

от и към София, кръговото
движение на проблемните
места… Преди това, разбира се, оправихме и подземната инфраструктура
– ВиК връзките и т.н.
Ремонтът на улици,
на пешеходни пътеки, на
бордюри и т.н. се вижда не
само в общинския център.
В нашите 24 села също се
стремим да създадем попривлекателен начин на
живот на населението.
В програмния период
2014 – 2020 г. възможностите са повече. Ще можем
да кандидатстваме и по
ОП „Региони в растеж“ за
обновление на града, а по
Програмата за развитие
на селските райони – за
другите населени места.
Длъжни сме да привлечем
европейски пари за тяхното по-нататъшно благоустрояване.
Инфраструктурата,
разбира се, влияе наймного на развитието на
туризма. Самоков вече
привлича не само с възможностите на зимния
ски сезон. Самата визия
на града сякаш е различна. Ново е усещането в
Боровец, да не говорим
за Белчин и Цари Мали
град…
Туризмът е сложен и
труден бизнес. Особено
зимният… Той хем е скъп,
хем е и много кратък като
период от време. В началото на кметския мандат
ми направи впечатление,
че повечето хотели на Боровец отварят само за ски
сезона, после затварят,
карат персонала на рабо-

та по морето, но всичко
това осигурява една сезонна заетост. Нека припомня, че Боровец е възникнал
като летен курорт – Чамкория…
Голяма част от хотелиерите приеха идеята ми
с общи усилия да направим
така, че те да работят
целогодишно. Разписахме
всеобхватна културна
програма в Боровец и в
Самоков, включихме и Цари
Мали град край с. Белчин –
възстановяването му също
е с европейско финансиране. Сега всеки уикенд в
града, в селата или на Боровец има някакво спортно
мероприятие. Много добре
работим със спортните
федерации. Чрез тях създадохме заетост и на общинския хотел, при това в
една сериозна конкуренция
с 11-те хиляди легла в този
бранш, които са ситуирани
в града, под вр. Мальовица, Белчин баня и другаде.
Сериозно организирахме и
заетостта на залата, защото това са приходи.
Така заедно със спорта,
с богатата ни културна
история, с прекрасните
условия за практикуване
на ски на Боровец успяваме да развиваме целогодишно различните видове
туризъм. Ще допълня, че в
зимния курорт през 2014 г.
бяха построени няколко километра нови снежни инсталации.
Освен приходи туризмът осигурява и работни
места. Това е много важно.
Всичко това предполага и солидни инвестиции.
Какво впрочем стана със
„Супер Боровец” и с инвеститорите от Оманския фонд?
Ами не върви, независимо от огромното ни желание този проект да се
случи. Трябва да поясня, че
общината не е финансовият двигател на „Супер
Боровец”. Нашите 25%
участие идват от предоставянето на терените.
Проектът е разделен на
3 части – нисък, среден и
висок Боровец. За първата
позиция проектите са изработени – с инфраструктурата, с ВиК системите и ПСОВ. За съжаление
инвеститорите все още
не правят решителната
крачка. В самия Омански
фонд ръководствата се
сменят…
Може би тук му е мяс-
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тото да споделя, че лично
аз като кмет съм доволен,
че при нас не се получи прословутото презастрояване, което го има на други
места. Успяхме да върнем
„белия керван” на Боровец
и миналата година имахме кръг за Европейската
купа по ски. И това е добра
основа за различните собственици на Боровец – на
съоръженията и на хотелите, да седнат на една маса
и да обсъждат идеи за развитие на курорта. Има
какво да се изгради – нови
писти, съоръжения, атракциони и др. Тук напълно е
съхранена природата – и
земята, и въздухът, и водата.
Цялостната концепция
за зимната инфраструктура на Боровец, за осветлението на пистите,
което започна именно от
нашия курорт, е насочена
към по-нататъшното му
развитие като предпочитана зимна дестинация не
само за родните скиори. В
студените месеци тук се
говори на всички европейски езици. Защо това да не
стане и през останалите
сезони на годината? Природни дадености има. В
този ред на мисли тази година беше направен проектът на път от Костенец
през Боровец и Самоков за
София. Това е много важно
трасе, защото свързва нашия регион едновременно
с Пловдив и София. Там са
и две международни летища. Стремежът ни е да
приближим ски услугата
до гостите. По тази причина отделихме 2 млн. лв.
за рехабилитация на пътя
за Ихтиман, но държавата
спря работата по него,
неясно защо. А по това
трасе също идват много
посетители.
Туризмът е и препитание за хората от селата ви. В някои от тях
малките семейни хотели
предлагат атрактивно
посрещане с характерните за региона ястия.
По билата на върховете
южно от с. Говедарци
е запазен Кайзеровият
път, строен по времето
на цар Фердинанд, свързващ селото със заслона
Кобилино бранище (2145 м
надморска височина)...
И хората се възползват от природата. Понеже споменахте Говедарци… Ами там има над 20
места за настаняване на
гости. Наблизо е курортният комплекс Мальовица
и местността Гюлечица.
Говедарци е и най-голямото ни село и там закономерно се развива туристически бизнес.
Понеже зимата наближава, следващият ми въпрос е свързан с още една
грижа на общинската ад-

министрация – зимното
поддържане на пътищата
до селата, снабдяването
на местното население с
дърва за огрев…

особено в селата, защото
това се вижда. Тази година
осигурихме към 360 хил. лв.
Това се възприема радушно
от хората и те отговарят

Чадър чешма

Тук ме връщате в първите студени месеци на
моето кметуване… Тогава
имаше невероятни количества сняг. Зимата на 2011
– 2012 г. показа, че кметската администрация работи. Нито едно училище
не затворихме, не позволихме селата да останат
откъснати от света и за
ден. С общинското лесничейство работим по осигуряване на по-евтина дървесина или самите хора си
я добиват от гората под
наблюдението на горските и с тяхната санкция.
При нас зимата е минимум
6 месеца. С дърва се отопляват не само частните
домове, но и обществени
сгради – училища, читалища и др. И ето един парадокс – през програмния период 2007 – 2013 г. ние не
можехме да кандидатстваме по схемите за енергийна ефективност, а големите градове имаха тази
възможност. Точно при нас
един проект по енергийна
ефективност би имал много по-голям резултат…
За зимното поддържане на пътищата имаме
достатъчно опит и работеща техника и се надявам да няма изненади. Въпреки че с природата шега
не бива.
Как се промени визията на Самоков?
Наистина, гостите на
града са споделяли с мен,
че той изглежда различно, чувстват, че той има
стопанин. Определено се
стараем Самоков да привлича и с чистотата по
улиците, в зелените зони
и в коритото на р. Искър.
Непрекъснато се срещам
с хора – и инвеститори, и
специалисти от различните клонове на науката, с
колеги от страната. Каня
ги тези хора и затова не
искам те да откриват
един мръсен, неподреден
град.
Всяка година отделяме
средства, за да строим
детски площадки или за
различни малки благоустройствени мероприятия,

със съпричастност. В края
на краищата не всичко е в
големите инфраструктурни проекти, не всичко е в
канализацията, независимо че това е много, много важно. Но то се прави

Паметникът
на Захари Зограф

веднъж на 10 – 20 години
и после хората свикват.
Важно е те ежедневно да
усещат грижата на администрацията за тях,
искат своята си беседка,
детска площадка, тротоар

до магазина и прочие. Това
се опитваме да направим
и в града, на знаковите
места, като Голямата
чешма, Чадър чешма, крайречната зона… С нашите
ландшафтни архитекти
имаме много идеи в това
направление.
Искам специално да
подчертая и работата ни
с хората с ниско образование – за миналата година
община С амоков стана
„Работодател на годината” в България. Назначихме
1000 души по програмите
за благоустройство и за
чистотата. Възползвахме
се от европейските програми – тези 1000 души
получаваха заплати и ефектът е осезаем. Тези хора
са работили за града си и
са харчили парите си в нашите магазини. Самоков
стана по-привлекателен.
Сега положението е посложно, защото парите по
тези програми са изчерпани, но аз съм твърдо решен
да работя в тази насока.
Създаването на трудови
навици у ромското население е от изключителна
важност. Защото, участвайки в благоустрояването, работейки за това,
те и пазят изграденото
от тях, а и това от общината.

една година просто нямаше по какво да се кандидатства. Централната
администрация трябваше
да реагира, но…
Добре е обаче хората
да са наясно, че когато
бюрокрацията зацикли,
общините не дремят. А и
не може само да чакаме на
Европа.
Лошото е, че първата
година от новия програмен
период измина. През втората ще започнем с кандидатстването, ще изтече
и тя, без да е започнало
реалното строителство…
Това е притеснителното.

„Работодател на годината” звучи доста добре. Вие знаете, че нашият вестник е „Медия на
годината 2013” на НСОРБ,
а за 2012 г. вие сте „Кмет
на Софийска област”…
Безспорно са нужни
различни критерии и за
трите обществени признания, които изброихте.
Но, знаете ли, струва ми
се, че има и нещо общо, а
то е, че професионално се
е работело през визираните периоди… Всеки в своята област.

Как работите с Камарата на строителите в
България?
П о д черт ав а м, че в
бранша работят отговорни хора, които са големи
професионалисти. Тяхната роля за новата визия
на общината е безспорна.
За съжаление сега обемите не са такива, каквито
на мен, а и на тях би ни се
искало. За коректността
на тези хора ще кажа още
нещо. „Красстрой” е самоковска фирма. С нейния
управител г-н Милушев се
запознахме в деня, в който
подписахме договора след
проведената напълно прозрачна тръжна процедура.
Доволен съм, че именно
местните строители спечелиха и се доказаха като
майстори.

Изтървахме вече
една година от новия
програмен период (2014 –
2020 г.). Как ще коментирате този факт?
Всяка община усети
това за съжаление. Цяла

Да се спрем и на финансовата политика на
общината...
Смея да твърдя, че по
тези показатели Самоков
е на едно от първите места в България. Получаваме
оперативно финансиране
от фонд ФЛАГ, но тези
пари ми помагат да сме пооперативни в местните
си дейности. Там лихвата
е ниска. Държавата трябва да подпомага добрите,
финансово дисциплинираните местни власти, а се
наблюдава обратна тенденция. Общинските ни
предприятия се управляват грамотно и законно.
Те също нямат задължения.
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ǩțȘȋȈșȏȈȗȖȟȊȈȊȚȖȘȐȍȚȈȗȖȚȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȚȖ
ȕȈȗȓȖȡȈȌÄǺȘȖȑȒȈȚȈ´
Крайният срок за изпълнение на обекта е декември 2014 г.
Страницата
подготви
Елица Илчева
Община Бургас ще завърши обновяването на
площад „Тройката” през декември. Проектът включва
реконструкция, благоустрояване и озеленяване на
пешеходна зона и подземна
улица, както и 7 допълнителни обекта с финансира-

не по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”.
В момента приключва
изграждането на площада и започва процедура за
по-малките обекти чрез
сключването на допълнително споразумение между
община Бургас и Министерството на регионалното
развитие.
„Тройката” и подземната улица са изпълнени на

80%. Положени са повечето
настилки, включително около двата нови фонтана. До
края на октомври ще бъде
завършено и осветлението.
Предстои доставката на
парковото обзавеждане, за
да бъде монтирано до края
на ноември.
Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи по обекта е декември 2014 г.

Повечето настилки вече са положени

Å+7,ǍȆǷǯǬǼǴȋ´ǽȆǭǼǬǺǶǺǷǺ
ПЛОВДИВ
ǻǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷǴǹǬȀǴǼǸǴǺǾǎǴǖǽǱǶǾǺǼǬ ǵȖȊȖȚȘȈșȍȡȍșȊȢȘȏȊȈȌȊȈȒȊȈȘȚȈȓȈ
ǮǝǾǬǼǬǓǬǯǺǼǬ
Кметът на Пловдив Иван Тотев
Снимка авторът

Мартин Славчев

„HTI България” е млада и прогресираща компания. Успехът им се
дължи както на амбициозния екип,
така и на факта, че те предлагат
на пазара широка гама висококачествени продукти”. Това заяви
председателят на Българската
асоциация по водите (БАВ) инж.
Иван Иванов по време на официалното откриване на провелия се
в Стара Загора семинар на тема
„HTI България“ – продукти, проекна „HTI България” инж. Красимир
ти, предизвикателства”. На съ- Управителят
Стоянов и председателят на БАВ инж. Иван
битието присъстваха около 200 Иванов откриха семинара в Стара Загора
представители на фирми от ВиК
сектора. Имаше и редица чуждестранни така и в жилищни комплекси. Компанията
разполага със 100 локации на територията
гости от Германия, Франция, Израел и др.
„Съкращението HTI произлиза от на- на Германия. Също така има представителименованието „Търговия с техника за ин- ства в Австрия, Полша, Чехия, Румъния и
фраструктура и промишлени съоръжения”. България“, подчерта инж. Стоянов.
По думите му като партньор на най-гоИсторията ни започва още през далечната
1921 г., когато в Германия е основана фирма лемите фирми - производителки в сектора,
за продажба на тръби и санитария за дома“, „HTI България” разпространява пълна гама
обясни инж. Красимир Стоянов, управител специализирани продукти – тръби, промишна „HTI България”. След постигнатите висо- лена арматура, фитинги и аксесоари за воки резултати тази част от дружеството, доснабдяване и газификация, канализация,
която се занимава с търговия на ВиК ма- подготовка и преработка на водата, за интериали, се отделя. „HTI България” е част фраструктура и други работи по комунални
от GC-HTI Group, която е лидер на немския услуги. На семинара бяха представени преипазар при продажба на продукти, предназ- муществата на материалите, предлагани
начени за дейности както в промишлени, от компанията.

БАЛЧИК

ǶȉȧȊȐȝȈȚȢȘȋȏȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȕȈțȓȐȞȐ
9,5 млн. лв. предвижда за поддръжка
на градската инфраструктура община Балчик. Това става ясно от обявената обществена поръчка за текуща
рехабилитация, ново строителство,
благоустрояване, основен ремонт, реконструкция и изготвяне на инвестиционни проекти на общинската пътна и
улична мрежа. Включено е и поддържане
на междублокови пространства, паркове
и алеи, спортни площадки. Договорът с
избрания изпълнител ще бъде сключен
за три години. Кандидатите трябва да
представят информация за оборота от

строителство за последните пет години и да разполагат с краткосрочни финансови ресурси от поне 1 млн. лв.
Общината поставя условие поне 3
млн. лв. от оборота на участника за
последните 5 години да са от ремонт
или изграждане на улици или пътни съоръжения, 500 хил. лв. - от обновяване
или направа на спортни площадки, и 200
хил. лв. - от изготвяне на инвестиционни
проекти.
Цената и техническото предложение
имат по 50% тежест при избора на изпълнител. Оферти се набират до 17 ноември.

ǶȟȈȒȊȈȚȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍȏȈȗȈȘȒÄǭȝȖ´
Община Балчик очаква финансова подкрепа от над 300 000 лв. по оперативната програма „Рибарство” за обновяване
на парк „Ехо”, съобщи заместник-кметът
Стелиян Железов. Проектът предвижда
туристите да бъдат привличани в градината, която е разположена на площ от
близо 38 дка в курортната зона Двореца,
с атракции и кътове за спортуване.
Градинари ще измайсторят сред
зелените площи компас от живи цве-

тя. В парка, който тематично ще бъде
свързан с морето, посетителите ще
могат да се забавляват в стара рибарска лодка.
Ще бъдат възстановени настилки по
алеите и ще е осигурена достъпна среда
за хора с увреждания.
Строителните работи могат да започнат преди края на годината, ако времето се задържи благоприятно, казаха
от общината.

и районният кмет на „Западен” Димитър Колев откриха ремонтираната улица „Борис Петров” в квартал
„Прослав”. С малко над 130 000 лева,
осигурени от бюджета на общината, на пътната отсечка е положена
4-сантиметрова асфалтова настилка, подменени са и 30 метра бордюри.
При ремонта, който започна през август, беше преасфалтиран 540-мет- Кметът Иван Тотев преряза лентата на
ров участък от улица „Просвета” до обновената улица „Борис Петров”
улица „Елена”. Реновирането се осъществи на два етапа, като подобно на свързва кварталите „Прослав“ и „Коматеостаналите улици в „Западен” първо бяха во“, съобщи Тотев. Освен това ще бъде
запълнени дупките, след което бе поло- разширен и бул. „Ал. Стамболийски” в ражен асфалтът. Ремонтът обхвана общо йон „Южен”.
Открита е и новата детска площадка
3602 кв. м.
„Предвижда се през другата година в кв. „Прослав”. Тя се намира до читалищеда започнат проектиране и изграждане то и е оборудвана с люлки и настилка от
на междинния ринг на Пловдив, който ще дървесен чипс.

ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȔȐȓȐȖȕȊǷȘȐȘȖȌȖȕȈțȟȕȐȧȔțȏȍȑ
Община Пловдив ще инвестира близо
1 млн. лв. в обновяването на Природонаучния музей в града, което включва и 3D
планетариум. Кметът на града Иван Тотев подписа миналата седмица договор
с италианска фирма за изработване на
проекта, който трябва да е завършен до
началото на следващата година.
Според директора на музея Огнян
Тодоров технологията за планетариума
няма аналог в България и близките страни.
Идеята е на пловдивчанин, който в момента работи по докторската си дисертация

в Кеймбридж. Той очаква генералният ремонт да превърне пловдивския музей в наймодерния в България. На подземния етаж
ще бъде оформена изкуствената пещера
с планетариума. Съоръжението ще разполага с ултрамодерна апаратура и около 50
места за посетители. Те ще се намират
точно под големия купол и в началото ще
могат да гледат 4 филма, като софтуерът на планетариума дава възможност за
собствено производство на филми.
Откриването на музея след ремонта
се планира за средата на 2015 г.

ǺȢȘșȧȚȗȈȘȐȏȈȗȢȚȧȌȖǸȐȓșȒȐȧȔȈȕȈșȚȐȘ
Агенция „Пътна инфраструктура" е
включила пътя Кочериново - Рилски манастир сред проектите, за които ще се
търси безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Регионално
развитие 2007 - 2013", съобщиха от институцията. Отклонението се намира
и близо до новото трасе на магистрала
„Струма". От 3 - 4 години средства за
рехабилитацията не могат да се наме-

рят. Според областния управител на
Кюстендил Иван Каракашки ще са необходими към 16 млн. лв. за 19,7-километровото трасе.
Пътят е с две ленти за движение по
3 метра и два банкета по 1 метър. Само
за текущото поддържане през последните 3 години са похарчени 344 хил. лв. През
2014 г. планираните дейности са за около
100 000 лв.

ǷȘȖȌȢȓȎȈȊȈȘȍȔȖȕȚȢȚȕȈșȚȈȌȐȖȕÄǽȘȐșȚȖ
и да се извърши пълно саниране и топлоǩȖȚȍȊ´ȊȢȊǪȘȈȞȈ
изолиране на административната сграда.
Ремонтът на стадион „Христо Ботев”
във Враца ще продължи най-малко 5 месеца,
съобщиха от „Спортни настилки” ЕООД фирмата, която реализира първия етап от
рехабилитацията на съоръжението. Първоначалният план за 2 месеца да бъде сменено само тревното покритие, а след това
да продължат другите дейности, е променен заради хубавото време през октомври.
То позволява паралелно да бъде обновена
настилката и да бъдат демонтирани старите трибуни в два от секторите, както

Ако зимата е благосклонна както миналогодишната, работата се очаква да
приключи в началото на март.
Средствата – 5 млн. лв., са от Министерството на младежта и спорта. Стадион „Христо Ботев” във Враца е построен
през 1948 г., но е открит 9 години по-късно.
Първоначалният капацитет на съоръжението е за 32 000 зрители, а по-късно е намален до 25 000 седящи места. В момента
седалките са 5000. Досега стадионът не
е бил обект на основен ремонт.
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ǶȉȡȐȕȐȚȍȖȚȕȖȊȖȗȖȐșȒȈȝȈ
ȖȚǬȈȕȢȒȖȉȡȌȖȝȖȌ
НСОРБ поставя исканията си пред депутатите от 43-тото
народно събрание, готви и споразумение с бъдещото правителство
Страницата
подготви
Елица Илчева
Два процента от Данъка върху дохода на физическите лица да остава в
регионите и да се разработи и приеме нов закон за
местните данъци и такси.
Това поискаха отново от
Управителния съвет на
Националното сдружение
на общините в Република България (НСОРБ) след

заседание, провело се в
Центъра за обучение на
местните власти в габровското село Гергини.
По време на срещата са
обсъдени два важни въпроса - рамката на сътрудничеството на местната
власт с 43-тото народно
събрание и новото правителство, както и решаването на проблема с
финансовите корекции по
европейските програми.
Председателят на

НСОРБ и кмет на Пазарджик Тодор Попов посочи,
че Управителният съвет
ще подготви приоритетите, които ще стоят в основата на бъдещото взаимодействие с парламента
и кабинета. Проектът за
споразумение ще бъде внесен за приемане на общо
събрание на НСОРБ на 3
декември и ако бъде приет,
още на 4 декември може да
бъде официално подписан с
председателя на Народно-

то събрание и с премиера.
НСОРБ вече е готово
с исканията си към правителството и 43-тото
народно събрание и найнеотложните сред тях са
нов закон за местните данъци и такси, който може
да регулира и превеждането на двата процента
от данъка върху дохода на
физическите лица на общините. Идеята не е нова
и е предлагана многократно. Тя винаги се появява в

дните на подготвянето
на бюджета за следващата година, но не намира
подкрепа. Искането е важна стъпка към реалната
финансова децентрализация на местните власти. В момента всички
10% влизат в държавната
хазна, а първоначалното

искане на НСОРБ дори бе
за 3%.
Попов уточни, че сдружението ще държи размерът на налога да не
нараства за сметка на
данъкоплатците, каквито
предложения е имало в хода
на преговорите с политически сили и с организации.

ǐǺǮȆǼȄǮǬǾǼǱǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǾǬ ǷȍȘȕȐȒȚȢȘșȐȌȘțȎȍșȚȊȈȏȈ
ǹǬȂǱǹǾȆǼǬǹǬǎǬǼǹǬ
ȗȖȌȌȘȢȎȒȈȕȈȏȍȓȍȕȐȚȍȗȓȖȡȐ
Започна вторият
етап от реконструкцията на центъра на Варна.
Строителните дейности
стартират с подмяна на
подземната инфраструктура – ВиК инсталация,
електрически кабели и др.
Ремонтираният участък
ще обхване периметъра
от бившата „Валентина”
до катедралата. Предстои пълна реконструкция
на шадраваните на площад
„Независимост” и подмяна
на настилката. Сух фонтан ще бъде направен до
градинката зад сградата
на Окръжния съд.
Неотдавна кметът на
Варна Иван Портних обяви,
че централната пешеходна зона, която от години е

Община Перник обяви
обществена поръчка за
текущо поддържане на
общински озеленени площи на територията на
града. Тя е разделена на
три обособени позиции.
Първата е за в кв. „Димова махала“ и кв. „Тева“ с
обща площ 210 дка, втората е за кв. „Мошино“

символ на разрухата, трябва да стане визитната
картичка на града. Общата стойност на проекта за
реконструкция на центъра
е 5 млн. лв. 4,25 млн. лв. от
тях са осигурени по европейска програма, 500 000 лв.

са от държавния бюджет,
а 250 000 лв. е дофинансирането от община Варна.
Изпълнител е обединение
„Зебра – Трафик”.
Ремонтните работи
няма да спират през зимата.

ǺțȕȌȎȈȡȍșȚȘȖȐȍȌȕȖȜȈȔȐȓȕȐȒȢȡȐ
Община Тунджа в Ямбол планира да
построи 10 еднофамилни къщи, в които
да бъдат настанени хора от малцинства,
социално слаби и такива в неравностойно положение. Поръчката е разделена на
две части - всяка включва изграждането
на 5 жилища, като първата позиция е за
селата Завой, Хаджидимитрово и Калчево, а втората - за Козарево и Бояджик.
Финансирането на проекта е по Опе-

ративна програма „Регионално развитие
2007 – 2013“. Кандидатите трябва да са
изпълнили подобни поръчки на поне три
строежа през последните пет години,
т.е. строителство на жилищни сгради
от поне 90 кв. м. Крайният срок за подаването на оферти е 10 ноември, а изборът ще се прави на база най-ниската
предложена цена. Продължителността на
дейностите е 190 дни.

ȜȐȘȔȐȊȗȖȘȢȟȒȈȏȈȔȓȕȓȊȊǷȍȚȘȐȟ
Главният инженер на
община Петрич Петя Кънчева обяви, че 6 фирми
участват в търга за изпълнител за изграждане
на пречиствателни съоръжения на отпадните

води в селата Михнево и
Габрене. Индикативната
стойност на строителството е 2 692 345 лв.
Компаниите, подали оферти, са софийската „Енемона” АД, петричката „Бо-

нима” ЕООД, обединение
„Строители Петрич – Биогест”, ПСГ АД, ДЗЗД „АБ
– 2014” и „Струма имоти”
ООД. Тръжната процедура
трябва да приключи до 19
декември 2014 г.

ǸțșȍȉȓȈȋȖțșȚȘȖȧȊȈȞȧȓȒȊȈȘȚȈȓ
Община Русе постави
началото на благоустрояването на квартал ЦЮР в
града, съобщиха от кметството. Стойността на
строително-монтажните
работи, съгласно договора с фирма ДЗЗД „Дунав Хидроизомат 2014”, е
244 284, 37 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 120 календарни дни.
Предвижда се обновяване
на междублоковите прос-

транства, изграждане на
обслужващи транспортни
алеи и паркинги, пешеходни
алеи, две детски площадки

и електрическо осветление. Ще се извърши озеленяване и на свободните
пространства.

за 225 дка, третата е за
кв. „Изток“ с обща площ
за поддържане 280 дка.
Участниците могат да
кандидатстват за една
или повече позиции. Включено е поддържането на
паркове, градини, линейни
обекти и междублокови
пространства, както и
тяхната реконструкция.

Участниците трябва да
имат достъп до собствен ресурс 360 хил. лв.
з а п ъ рва поз и ци я , 3 6 0
хил. лв. за втора и 400
х и л . л в. з а тр е т а . Те
трябва да са изпълнили
поне една сходна поръчка
през последните три години. Оферти се набират
до 24 ноември.

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

Сертифициран
по ISO 9001 - 2008

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
hСпециални кофражи и метални
конструкции
h Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
h Подпорни скелета и телескопични
подпори
h Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
h Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
h Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
h Едностранни кофражи
h Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
h Жилищни и административни сгради
h Търговски сгради (молове)
h Пречиствателни станции
h Атомни електроцентрали
h Мостови съоръжения
h Подпорни стени
h Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
h Метростанции
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Лилия Христова

Над 90,6 млн. лв. са изплатени по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007 - 2013“ („ОПРР
2007 – 2013“) от август
до началото на октомври.
Средствата са от отпуснатите от националния
бюджет за разплащане по
двете спрени оси на програмата – за градско възстановяване и за туризъм.
Това става ясно от справка на Министерството на
регионалното развитие,
предоставена след запитване на в. „Строител“.
На 40 общини са разплатени над 60,1 млн. лв.
Най-много пари е получила
София – близо 25,5 млн. лв.,
по четири договора. По
около и над 1 млн. лв. са
преведени на 16 общини,
които изпълняват проекти за обновление на
градовете. На министерства и държавни ведомства са дадени над 30,5
млн. лв., като от тях над
27 млн. лв. са за МВР за купуване на техника за борба с пожарите.
Общо 13 са окончателн и те пл а щ ан и я з а
4,5 млн. лв. за приключването на проекти, изпълнявани по ОПРР. Междинните плащания са за
47,6 млн. лв., а авансовите
– за 38,5 млн. лв.
В средата на август
служебното правителство реши да осигури до
750 млн. лв. от държавния бюд жет, за да може
да продължи работата на
двете спрени програми
„Околна среда“ (ОПОС) и
„Регионално развитие“.
Целта беше успешно да
приключи тяхното изграждане, както и общини
и държавни ведомства да
могат да се разплатят
със строителите. В миналия брой представихме
плащанията по ОПОС, където бенефициентите са
получили над 340 млн. лв.
от отпуснатите.
Европейската комисия
спря плащанията по ОПОС
в края на ноември 2013 г., а
по двете оси на ОПРР – за
градско възстановяване и
за туризъм, в началото на
юни заради допуснати нарушения при провеждането на обществените поръчки. „През тази седмица
представители на Брюксел са на посещение в София за финална проверка на
ОПОС и оста за туризъм
по ОПРР, като очакванията са тези средства да
бъдат размразени в края
на октомври“, каза служебният вицепремиер по
управление на средствата
от ЕС Илияна Цанова. „По
оста за градско възстановяване предстоят още
инспекции и налагане на
финансови корекции. Очакваме възстановяването на
средствата от Европейската комисия да започне
в началото на 2015 г.“, до-

пълни тя.

Над една четвърт
от средствата за София
Столичната община е
получила най-много средства – близо 25,5 млн. лв.,
от плащанията по ОП „Регионално развитие 2007
- 2013“ през август и септември. Това е нормално,
защото София изпълнява
голям брой договори по
тази програма. Най-много
средства са за проекта
за интегриран градски
транспорт. Той е на стойност 97 млн. лв., като до
момента по него са преведени над 64,4 млн. лв., показва справка в информационната система ИСУН.
През август по проекта са
платени над 12,8 млн. лв.,
през септември още близо 9,5 млн. лв. Проектът се
води рисков заради проблемите с изграждането на
трамвайната линия през
Семинарията до Студентски град. Нейното строителство закъснява заради
протести на живеещи в
района на трасето и екоорганизации.
Друго голямо плащане
от над 1,6 млн. лв. е за започването на строителните дейности по обновяването на пространството
около НДК. Целият проект
е за 13,5 млн. лв., от които
безвъзмездната помощ е
5 млн. лв. Той трябва да
приключи до края на следващата година, за да не
бъдат загубени парите.
Пред приключване е
проектът за реконструкцията на Централната
минерална баня. По него
през август е имало междинно плащане за близо
1,5 млн. лв. Стойността
му е 5,6 млн. лв., като по
него Столичната община
до момента е получила над
3,27 млн. лв.

преведени на Велико Търново. По около един милион
лева са изплатени още на
Панагюрище, Силистра,
Пещера, Петрич, Търговище, Пловдив и Благоевград,
сочи още предоставената
справка от Министерството на регионалното
развитие.
Над 861 хил. лв. е получила и община Бургас по
изпълнението на големия
проект за интегриран
градски транспорт, който трябва да приключи до
средата на 2015 г. Той е на
стойност над 109 млн. лв.,
като до момента по него
са преведени над 65,6
млн. лв.

Със средства по ОПРР се обновява
градският център на Ловеч

ни площи и местата за
отдих, както и да бъдат
изградени пешеходни и велосипедни алеи, които да
свържат центъра с други

важни части на Стара Загора.
Общините Ловеч, Лом,
Гоце Делчев, Разград, Дупница и Шумен през август

и септември са получили
по над 1,6 млн. лв. по предложенията им, свързани с
обновлението на градовете. Близо 1,5 млн. лв. са

Осем общини с по две
плащания
Осем общини са имали по две плащания през
август и септември по

Справка за разплатените средства по ПО 1 и ПО 3 на „ОПРР 2007 - 2013“
за периода 13.08.2014 до 10.10.2014
№
по
ред

Регистрационен номер на
договора

1 BG161PO001/1.4-01/2007/001-1

Бенефициент
Министерство
на вътрешните
работи

2 BG161PO001/1.1-02/2008/001-3

МОН

3 BG161PO001/1.1-08/2010/013

Министерство на
здравеопазването

общо
платена
сума

авансови
искания

2 091 515,14

2 091 515,14

1 617,60
120,42

в т.ч. по:
междинни окончателни
искания
искания

Дата
плащане
14.8.2014

1 617,60

14.8.2014

120,42

14.8.2014

4 BG161PO001/1.1-08/2010/010

Министерство на
здравеопазването

120,42

120,42

14.8.2014

5 BG161PO001/1.1-08/2010/011

Министерство на
здравеопазването

180,64

180,64

14.8.2014

6 BG161PO001/1.1-08/2010/005

Министерство на
здравеопазването

120,42

120,42

14.8.2014

7 BG161PO001/1.1-08/2010/012

Министерство на
здравеопазването

1 062 062,52

183,55

8 BG161PO001/1.1-08/2010/002

Министерство на
здравеопазването

119,65

119,65

1 061 878,97

14.8.2014

14.8.2014

9 BG161PO001/1.1-08/2010/006

Министерство на
здравеопазването

179,47

179,47

14.8.2014

10 BG161PO001/1.1-08/2010/009

Министерство на
здравеопазването

478,59

478,59

14.8.2014

11 BG161PO001/1.1-08/2010/014

Министерство на
здравеопазването

420,03

420,03

14.8.2014

12 BG161PO001/1.1-08/2010/001

Министерство на
здравеопазването

179,47

179,47

14.8.2014

13 BG161PO001/1.1-08/2010/007

Министерство на
здравеопазването

179,47

179,47

14.8.2014

Плащания по над 1 млн. лв.
за обновяване на 16 града

14 BG161PO001/1.1-08/2010/003

Министерство на
здравеопазването

196,56

196,56

15 BG161PO001/1.5-02/2011/001

Столична община

12 885 008,03

12 885 008,03

15.8.2014

Значителни средства
по около и над 1 млн. лв. са
изплатени на 16 общини,
които изпълняват проекти, свързани с градското
обновление. Дейностите
по тях включват ремонт
на площади, улици, паркове, изграждане на велоалеи. Договарянето на
тези проекти стана в началото на 2013 г., като до
май 2015 г. те трябва да
приключат. Те се изпълняват в почти всички големи
областни градове.
От тях най-голямата
изплатена сума е междинно плащане за над
2,84 млн. лв. по проекта
на Стара Загора, която е
преведена в началото на
септември. Той е за 9,4
млн. лв., от които близо
5 млн. лв. са безвъзмездната помощ, като от нея
през тази година са получени вече над 4 млн. лв.
Проектът цели да преодолее недостига на зеле-

16 BG161PO001/1.1-11/2011/007

община Враца

2 004 859,80

2 004 859,80

15.8.2014

17 BG161PO001/1.1-09/2010/037

община
Стамболийски

660 807,76

14.8.2014

660 807,76

15.8.2014

18 BG161PO001/1.5-01/2010/001

община Бургас

861 439,05

19 BG161PO001/1.1-11/2011/011

община Лом

715 829,45

861 439,05

15.8.2014

20 BG161PO001/1.1-09/2010/036

община Куклен

21 BG161PO001/1.1-09/2010/030

община Ловеч

22 BG161PO001/1.4-09/2012/002

община Пазарджик

23 BG161PO001/1.4-07/2010/009

община Карлово

24 BG161PO001/1.4-09/2012/036

община Ловеч

25 BG161PO001/1.1-12/2011/012

община Чирпан

262 743,72

262 743,72

15.8.2014

26 BG161PO001/1.1-10/2010/009

община
Димитровград

121 397,48

121 397,48

15.8.2014

27 BG161PO001/3.1-03/2010/009

Столична община

1 490 687,81

1 490 687,81

15.8.2014

28 BG161PO001/3.1-03/2010/001

община Смолян

144 702,80

144 702,80

15.8.2014

29 BG161PO001/3.2-03/2012/008

община Девин

127 230,96

127 230,96

30 BG161PO001/1.1-09/2010/040

община Велинград

520 945,59

31 BG161PO001/1.4-09/2012/035

община
Панагюрище

989 978,36

32 BG161PO001/1.4-07/2010/024

община Велинград

33 BG161PO001/3.2-02/2011/020

община Смолян

35 BG161PO001/1.1-03/001/017

Агенция за социално
подпомагане

715 829,45

15.8.2014

48 308,91

48 308,91

15.8.2014

1 107 286,08

1 107 286,08

15.8.2014

28 938,00

28 938,00

102 058,71
1 662 463,29

1 662 463,29

15.8.2014
15.8.2014

15.8.2014
520 945,59

989 978,36

78 619,57

18.8.2014
18.8.2014

78 619,57

113 116,87
28 000,00

15.8.2014
102 058,71

113 116,87

21.8.2014
21.8.2014

28 000,00

22.8.2014

36 BG161PO001/3.1-03/2010/039

община Пещера

976 890,24

976 890,24

22.8.2014

37 BG161PO001/3.2-02/2011/027

община Хасково

59 320,04

59 320,04

22.8.2014

40 BG161PO001/1.2-02/2011/002

община Девня

176 319,89

176 319,89

41 BG161PO001/3.2-03/2012/001

община Исперих

97 927,69

97 927,69

42 BG161PO001/3.1-03/2010/036

община Трявна

533 196,47

27.8.2014
27.8.2014
533 196,47

27.8.2014
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ОПРР. Най-много средства са били преведени на
община Ловеч – 2,7 млн. лв.
Едното плащане - за над
1,1 млн. лв., е било през
август и е окончателно по
договора за реконструкция на образователната
инфраструктура на общината. По този проект
до момента са изплатени
общо 3,2 млн. лв. според
ИСУН. Други ят обект,
по който Ловеч е получил
аванс от над 1,6 млн. лв.,
е за изграждането на зелена, достъпна и привлекателна градска среда. Той е
за близо 5 млн. лв. и трябва
да приключи в края на май
2015 г.
На община Лом също
са преведени средства
по два договора. Тя е получила финално плащане
от 715 829 лв. за реконструкцията и модернизацията на болницата „Св.

Н и кол ай Ч уд о т в ор ец “ .
Проектът е бил на стойност от 3 млн. лв., като
вече е разплатен според
справката в ИСУН. Другият превод е авансов за
над 1,6 млн. лв. за изграждане на зелена и достъпна градска среда. Целият
проект е за близо 5 млн.
лв. и трябва да приключи
в края на май 2015 г.
Над 2,2 млн. лв. са изплатени и на община Враца. Основната част от
тях – над 2 млн. лв., са
междинно плащане за изграждането на лечебен
център в онкологията в
града. Проектът е за близо 6 млн. лв., като до момента са разплатени над
5,4 млн. лв. Другото плащане на общината през септември от 233 196 лв. е по
проекта „Враца - привлекателно място за живеене“,
който е за 4,8 млн. лв. По

43 BG161PO001/1.4-09/2012/011

община Силистра

45 BG161PO001/1.1-02/2008/001-3

МОН

него до момента са преведени над 3 млн. лв.
Община Стамболийски
също е имала две плащания, но са били по един и
същи проект. През август
тя е получила аванс от
660 807 лв. за реконструкция и обновление на детски
градини и училища, а в края
на септември и междинно
плащане за 354 450 лв.
Проектът за обновяване на образователната
инфраструктура е за 2,2
млн. лв. Община Велинград
е получила две междинни
плащания. Едното е по контракта за градско възстановяване за 520 945 лв., а
другото за 78 619 лв. е по
договора за „Зелена и достъпна градска среда“. Два
междинни превода е получила и община Каварна за
туристическия проект
„НАР Яйлата - античната
врата на Добруджа“. Едно-

то е било в началото на
септември за 297 010 лв.,
а другото за 108 023 лв.
в края на месеца. Целият
проект е на стойност 2,2
млн. лв., като до момента
по него са изплатени над
1,2 млн. лв. Община Смолян
също е получила два междинни превода по два туристически проекта през
август. Едното е било за
144 702 лв., а другото за
113 116 лв.
Община Хасково също е
получила средства по два
договора. Едното плащане
е окончателно – 59 320 лв.,
с което приключва изпълнението на проект за
развитие на регионален
туристически продукт Хасково - ДимитровградСт а м б олово . Д ругото
е междинно плащане от
472 288 лв. в края на септември за благоустрояването на централната

1 000 769,16

1 000 769,16

28.8.2014

123 063,15

123 063,15

28.8.2014

46 BG161PO001/1.1-04/2008/001-12 Агенция по
заетостта

375 082,66

375 082,66

28.8.2014

47 BG161PO001/1.1-04/2008/001-12 Агенция по
заетостта

9 182,38

9 182,38

29.8.2014

50 BG161PO001/1.4-09/2012/027

община Дупница

1 662 499,89

51 BG161PO001/1.4-09/2012/026

община Стара
Загора

2 844 690,59

1 662 499,89
2 844 690,59

2.9.2014
2.9.2014

52 BG161PO001/3.2-03/2012/007

община Мирково

2.9.2014

105 784,08

105 784,08

53 BG161PO001/1.1-04/2008/001-12 Агенция по
заетостта

2 340,00

2 340,00

54 BG161PO001/1.2-01/2011/001

Дирекция жилищна
политика

2 191,16

55 BG161PO001/1.1-09/2010/035

община Раднево

56 BG161PO001/1.5-02/2011/001

Столична община

57 BG161PO001/1.1-03/001/012

Агенция за социално
подпомагане

42 546,83

42 546,83

3.9.2014

58 BG161PO001/1.1-03/001/013

Агенция за социално
подпомагане

1 128,00

1 128,00

3.9.2014

59 BG161PO001/1.1-03/001/007

Агенция за социално
подпомагане

1 416,00

1 416,00

3.9.2014

2.9.2014

2 191,16

444 455,80
9 449 005,89

444 455,80

3.9.2014

9 449 005,89

3.9.2014

Дирекция жилищна
политика

706,76

706,76

4.9.2014

61 BG161PO001/1.2-01/2011/001

Дирекция жилищна
политика

1 361,98

1 361,98

5.9.2014

62 BG161PO001/1.4-09/2012/034

Столична Община

1 662 500,00

1 662 500,00

10.9.2014

63 BG161PO001/1.4-09/2012/022

община Шумен

1 662 500,00

1 662 500,00

10.9.2014

64 BG161PO001/1.1-02/2008/001-3

МОН

65 BG161PO001/1.1-12/2011/050

община Варна

612 646,69

66 BG161PO001/1.1-11/2011/021

община Троян

447 950,34

4 050,24
612 646,69

11.9.2014
11.9.2014

67 BG161PO001/1.1-09/2010/047

община Камено

364 990,62

364 990,62

11.9.2014

68 BG161PO001/1.4-09/2012/016

община Враца

233 196,46

233 196,46

15.9.2014

69 BG161PO001/1.4-09/2012/001

община Сливен

869 622,05

869 622,05

15.9.2014

70 BG161PO001/1.4-09/2012/030

община Свищов

454 155,65

454 155,65

15.9.2014

71 BG161PO001/1.4-09/2012/028

община Петрич

1 077 497,47

1 077 497,47

15.9.2014

72 BG161PO001/1.1-11/2011/019

община Велико
Търново

1 516 433,94

1 516 433,94

16.9.2014

73 BG161PO001/1.4-09/2012/012

община Благоевград

876 984,19

876 984,19

16.9.2014

74 BG161PO001/3.1-03/2010/002

община Каварна

297 010,19

297 010,19

16.9.2014

75 BG161PO001/1.4-01/2007/001-1

Министерство
на вътрешните
работи

718 907,46

16.9.2014

76 BG161PO001/1.1-02/2008/001-3

МОН

1 800,00

77 BG161PO001/3.1-01/2008/001-10 Министерство на
културата

1 207 036,10

78 BG161PO001/3.1-01/2008/001-10 Министерство на
културата

554 623,00

79 BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 МИЕТ
80 BG161PO001/1.4-09/2012/008

община Хасково

37 680,00

1 800,00

17.9.2014

1 207 036,10

24.9.2014
554 623,00

24.9.2014

472 288,40

24.9.2014

973 640,44

24.9.2014
24.9.2014

37 680,00

472 288,40

24.9.2014

81 BG161PO001/1.4-09/2012/031

община Гоце Делчев

1 662 390,26

82 BG161PO001/1.4-09/2012/003

община търговище

973 640,44

83 BG161PO001/3.1-03/2010/002

община Каварна

108 023,08

108 023,08

84 BG161PO001/1.1-09/2010/037

община
Стамболийски

354 450,00

354 450,00

85 BG161PO001/1.4-05/2009/022

община Сливен

22 336,44

86 BG161PO001/1.4-09/2012/005

община Пловдив

939 134,46

939 134,46

25.9.2014

87 BG161PO001/3.1-03/2010/022

община Ямбол

785 506,35

785 506,35

25.9.2014

89 BG161PO001/1.4-09/2012/004

община Лом

1 658 577,19

1 658 577,19

29.9.2014

90 BG161PO001/1.4-09/2012/009

община Разград

1 629 102,32

1 629 102,32

29.9.2014

Общо:

1 662 390,26

24.9.2014

25.9.2014
22 336,44

90 681 944,50 38 488 456,43

Как то по прог ра ма
„Околна среда“, така и по
„Регионално развитие“
Министерството на вътрешните работи (МВР)
е получило най-много средства. Причината е, че то
изпълнява големи проекти, свързани с купуване
на техника за борба с пожарите и наводненията.
Така за модернизиране на
пожарните в София плюс
шестте големи града –
Пловдив, Варна, Бургас,
Плевен, Русе и Стара Загора, на МВР през август
и септември са преведени
над 27 млн. лв. по две плащания. Целият проект е за
над 97,5 млн. лв., като до
момента по него са получени 46,6 млн. лв., показва
справка в ИСУН.
На този фон останалите ведомства и агенции
са взели скромни суми.
Министерството на културата е получило две
плащания общо за над 1,7
млн. лв. за изграждането

Агенцията по заетостта
са изплатени близо 385
хил. лв. за реконструкцията на бюрата по труда в
столичните райони „Сердика“ и „Възраждане“ през
август. Този проект е пред
приключване, като целият
е на стойност 874 хил. лв.,
от които до момента са
изплатени 690 хил. лв.,
сочи справка в ИСУН.
Изплатените суми на
останалите държавни ведомства са дребни и не са
свързани със строителство. Те са на Агенцията
по социално подпомагане
– 73 хил. лв., Дирекция „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие - 4258 лв.
за администрирането на
проекта за обновление на
жилищата, и на Министерството на икономиката и
енергетиката – 37 680 лв.
по кампания за насърчаване на вътрешния туризъм
в България.

Санкция от 12,2 млн. лв. за
туризма срещу размразяването на парите
За да бъдат размразени
средства по оста за туризма по програма „Регионално развитие“, е наложена
общо финансова корекция
от 12,2 млн. лв. От тях 7
Снимка в. „Строител“

В София бе ремонтирана трамвайната линия по бул. „България“

11.9.2014

447 950,34

25 174 027,32 24 455 119,86

МВР е взело най-много от
държавните ведомства

2.9.2014

60 BG161PO001/1.2-01/2011/001

4 050,24

градска част на Хасково.
Проектът е за близо 5
млн. лв., като по него до
момента е разплатена
близо половината от сумата, сочи справка в ИСУН.

47 644 555,37 4 548 932,70

25.9.2014

на подпорна стена и художествено осветление на
историческия резерват
„Трапезица”. Двата превода са станали на 24 септември, като 1,2 млн. лв.
са били аванс, а 554 хил. лв.
– междинно плащане. Проектът е за 4,8 млн. лв. и
трябва да приключи до
края на годината, като
до момента по него общо
са изплатени 2,2 млн. лв.,
сочи справка в ИСУН.
Министерството на
здравеопазването е получило над 1,1 млн. лв. за
Центъра за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в Университетската болница
„Александровска“ в София.
На Министерството на
образованието и науката
на два пъти са преведени
общо близо 130 хил. лв. за
реконструкцията на Професионалната гимназия
по техника и мениджмънт
„Христо Ботев“ в Ботевград. Проектът е пред
приключване, като общата му стойност е над 1,1
млн. лв., от които вече са
платени над 942 хил. лв. На

млн. лв. е плоска финансова
корекция, която ще бъде
поета от държавата.
Останалите 5,2 млн. лв.
ще се покрият от общините и министерствата за
установени нарушения по
33 обществени поръчки. Те
са статистическа извадка
от 485 договора с изпълнители, сключени от 2007 г.
до юли 2014 г. На Министерството на икономиката и туризма са наложени
общо 48 финансови санкции по различни договори,
които варират от 144 лв.
до 322 000 лв. При общините най-големите санкции
са свързани с избора на
изпълнители за изграждането на т.нар. туристически атракции и обекти
на Кърджали (336 хил. лв.),
Попово (310 хил. лв.), Стара
Загора (288 хил. лв.), Перник (288 хил. лв.), Банско
(194 хил. лв.), Самоков (190
хил. лв.).
Тези пари няма да бъдат загубени, а ще се използват за други плащания
по Оперативна програма
„Регионално развитие“.
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Номер на нередността

Номер на договор

Бенефициент

Стойност
на нередността

ОПРР/13/РР/521 BG161PO001/3.1-03/2010/014

община Сандански

2 400,00

ОПРР/13/РР/540 BG161PO001/3.1-01/2008/001/1

Министерство на
културата

357,34

ОПРР/13/РР/541 BG161РО001/3.1-01/2008/001/2

Министерство на
културата

1 019,60

ОПРР/11/РР/076 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

790,00

ОПРР/11/РР/095 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

10 380,00

ОПРР/11/РР/101 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

317 879,10

ОПРР/13/РР/543 BG161PO001/3.1-02/2009/008

община Попово

5 907,00

ОПРР/12/РР/127 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

2 250,00

ОПРР/13/РР/551 BG161PO001/3.1-03/2010/015

7 245,00

ОПРР/12/РР/128 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

573,60

община Велики
Преслав

ОПРР/12/РР/129 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

372,60

ОПРР/13/РР/556 BG161PO001/3.1-03/2010/027

община Шумен

8 097,00

ОПРР/13/РР/558 BG161PO001/3.2-03/2012/003

община Варна

ОПРР/13/РР/559 BG161PO001/3.1-03/2010/012

община Свищов

5 400,00

ОПРР/13/РР/569 BG161PO001/3.1-03/2010/020

община град Добрич

3 000,00

ОПРР/13/РР/573 BG161PO001/3.1-01/2008/001-008

Министерство на
културата

ОПРР/12/РР/149 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

4 740,00

ОПРР/12/РР/150 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

51 840,00

ОПРР/12/РР/152 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

243 432,09

660,00

728,75

ОПРР/12/РР/153 BG161PO001/3.3-01/2008/001-4

МИЕТ

1 176,00

ОПРР/12/РР/172 BG161PO001/3.3-01/2008/001-2

МИЕТ

439 916,42

ОПРР/13/РР/574 BG161PO001/3.1-03/2010/038

община Тутракан

ОПРР/12/РР/173 BG161PO001/3.3-01/2008/001-2

МИЕТ

1 638,00

ОПРР/13/РР/600 BG161PO001/3.1-03/2010/040

община Русе

14 046,32

ОПРР/12/РР/174 BG161PO001/3.3-01/2008/001-2

МИЕТ

518,28

ОПРР/13/РР/605 BG161PO001/3.1-03/2010/005

община Балчик

14 850,00

ОПРР/12/РР/175 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

175 735,68

ОПРР/13/РР/606 BG161PO001/3.1-03/2010/005

община Балчик

14 310,00

ОПРР/12/РР/176 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

4 080,00

ОПРР/13/РР/620 BG161PO001/3.1-03/2010/006

община Поморие

27 422,26

ОПРР/12/РР/180 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

1 739,40

ОПРР/13/РР/626 BG161PO001/3.1-03/2010/019

община Габрово

9 207,00

ОПРР/12/РР/181 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

1 734,00

ОПРР/13/РР/636 BG161PO001/3.1-03/2010/043

община Перник

288 091,85

ОПРР/12/РР/182 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

181 804,93

ОПРР/13/РР/640 BG161PO001/3.1-03/2010/037

община Ардино

1 920,00

ОПРР/12/РР/183 BG161PO001/3.3-01/2008/001-1

МИЕТ

14 772,60

ОПРР/13/РР/641 BG161PO001/3.1-03/2010/037

община Ардино

3 636,34

ОПРР/12/РР/185 BG161PO001/3.3-01/2008/001-4

МИЕТ

101 523,14

ОПРР/14/РР/644 BG161PO001/3.2-02/2011/005

община Шумен

30 077,40

ОПРР/12/РР/196 BG161PO001/3.3-01/2008/001-2

МИЕТ

2 025,00

ОПРР/14/РР/665 BG161PO001/3.1-03/2010/045

община Ботевград

59 148,64

ОПРР/12/РР/197 BG161PO001/3.3-01/2008/001-2

МИЕТ

573,60

ОПРР/14/РР/670 BG161PO001/3.1-03/2010/024

община Стара Загора

ОПРР/12/РР/198 BG161PO001/3.3-01/2008/001-2

МИЕТ

532,20

ОПРР/14/РР/678 BG161PO001/3.1-03/2010/033

община Кърджали

ОПРР/12/РР/199 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

2 250,00

ОПРР/14/РР/686 BG161PO001/3.1-03/2010/015

ОПРР/12/РР/200 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

573,60

община Велики
Преслав

ОПРР/12/РР/201 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

562,20

ОПРР/14/РР/693 BG161PO001/3.1-02/2009/007

община Асеновград
община Асеновград

34 613,11
13 562,26

7 232,50

3 000,00
336 440,02
6 984,00
145 884,56

ОПРР/12/РР/202 BG161PO001/3.3-01/2008/001-4

МИЕТ

2 055,00

ОПРР/14/РР/694 BG161PO001/3.1-02/2009/007

ОПРР/12/РР/203 BG161PO001/3.3-01/2008/001-4

МИЕТ

573,60

ОПРР/14/РР/696 ВG161PO001/3.2-02/2011/013

община Самоков

ОПРР/12/РР/204 BG161PO001/3.3-01/2008/001-4

МИЕТ

198,60

ОПРР/14/РР/697 BG161PO001/3.1-03/2010/044

община Перник

14 398,24

ОПРР/12/РР/205 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

2 250,00

ОПРР/14/РР/698 BG161PO001/3.2-02/2011/014

община Свищов

29 932,68

ОПРР/12/РР/206 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

432,00

ОПРР/14/РР/704 BG161PO001/3.1-03/2010/025

община Хисаря

20 487,00

ОПРР/12/РР/207 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

175,20

ОПРР/14/РР/710 BG161PO001/3.1-03/2010/024

община Стара Загора

39 622,41

ОПРР/12/РР/208 BG161PO001/3.3-01/2008/001-6

МИЕТ

2 250,00

ОПРР/14/РР/711 BG161PO001/3.1-03/2010/024

община Стара Загора

ОПРР/12/РР/209 BG161PO001/3.3-01/2008/001-6

МИЕТ

537,60

ОПРР/14/РР/716 BG161PO001/3.2-03/2012/007

община Мирково

34 490,40

ОПРР/12/РР/210 BG161PO001/3.3-01/2008/001-6

МИЕТ

144,00

ОПРР/14/РР/720 BG161PO001/3.1-03/2010/009

Столична община

42 000,00

ОПРР/12/РР/211 BG161PO001/3.3-01/2008/001-7

МИЕТ

300,00

ОПРР/14/РР/722 BG161PO001/3.1-03/2010/024

община Стара Загора

2 400,00

община Стара Загора

1 200,00
1 452,00

1 152,00

ОПРР/12/РР/212 BG161PO001/3.3-01/2008/001-7

МИЕТ

120,00

ОПРР/14/РР/723 BG161PO001/3.1-03/2010/024

ОПРР/12/РР/213 BG161PO001/3.3-01/2008/001-8

МИЕТ

660,00

ОПРР/14/РР/727 BG161PO001/3.1-03/2010/008

община Бургас

ОПРР/12/РР/214 BG161PO001/3.3-01/2008/001-8

МИЕТ

436,80

ОПРР/14/РР/730 BG161PO001/3.1-03/2010/004

община Самоков

ОПРР/12/РР/215 BG161PO001/3.3-01/2008/001-9

МИЕТ

375,00

ОПРР/14/РР/735 BG161PO001/3.1-02/2009/007

община Асеновград

ОПРР/12/РР/216 BG161PO001/3.3-01/2008/001-9

МИЕТ

120,00

ОПРР/14/РР/740 BG161PO001/3.1-02/2009/015

община Раднево

ОПРР/12/РР/217 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

2 892,00

ОПРР/14/РР/742 BG161PO001/3.1-03/2010/036

община Трявна

5772,22

ОПРР/12/РР/218 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

279,60

ОПРР/14/РР/743 BG161PO001/3.1-03/2010/036

община Трявна

2465,28

ОПРР/12/РР/219 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

4 021,02

ОПРР/14/РР/746 BG161PO001/3.1-03/2010/007

община Бяла

ОПРР/12/РР/220 BG161PO001/3.3-01/2008/001-3

МИЕТ

2 789,28

ОПРР/14/РР/747 BG161PO001/3.1-01/2008/001-004

ОПРР/12/РР/285 BG161PO001/3.1-02/2009/012

община Ракитово

12 572,50

Министерство на
културата

ОПРР/12/РР/286 BG161PO001/3.1-02/2009/012

община Ракитово

4 860,00

ОПРР/12/РР/332 BG161РО001/3.1-01/2008/001/2

Министерство на
културата

40 237,80

2 751,36
162 438,55
81 690,22

183 379,53
21 240,18

ОПРР/14/РР/753 BG161PO001/3.1-03/2010/031

община Ивайловград

ОПРР/14/РР/754 BG161PO001/3.2-03/2012/005

община Кюстендил

114 242,93

ОПРР/14/РР/756 BG161PO001/3.3-01/2008/001-5

МИЕТ

322 757,52
235 680,01

3 107,02

ОПРР/12/РР/360 BG161PO001/3.1-03/2010/007

община Бяла

33 169,88

ОПРР/14/РР/757 BG161PO001/3.3-01/2008/001-2

МИЕТ

ОПРР/13/РР/409 BG161PO001/3.1-02/2009/014

община Етрополе

25 907,02

ОПРР/14/РР/758 BG161PO001/3.1-02/2009/008

община Попово

310 598,69

ОПРР/13/РР/417 BG161PO001/3.1-01/2008/001-006

Министерство на
културата

8 900,04

ОПРР/14/РР/759 BG161PO001/3.1-03/2010/024

община Стара Загора

288 075,95

ОПРР/14/РР/760 BG161PO001/3.1-03/2010/011

община Банско

194 929,88

ОПРР/13/РР/418 BG161PO001/3.1-01/2008/001-005

Министерство на
културата

1 337,32

ОПРР/14/РР/761 BG161PO001/3.1-01/2008/001-008

Министерство на
културата

162 785,31

ОПРР/13/РР/424 BG161РО001/3.1-03/2010/010

община Созопол

2 352,38

ОПРР/14/РР/762 BG161PO001/3.1-03/2010/019

община Габрово

344 410,17

ОПРР/13/РР/459 BG161PO001/3.1-03/2010/045

община Ботевград

34 457,22

ОПРР/14/РР/763 BG161PO001/3.1-02/2009/011

община Троян

34 500,60

ОПРР/13/РР/460 BG161PO001/3.1-03/2010/045

община Ботевград

34 900,00

ОПРР/14/РР/765 BG161PO001/3.1-03/2010/008

община Бургас

356 684,84

ОПРР/13/РР/489 BG161PO001/3.1-03/2010/004

община Самоков

190 357,47

ОПРР/14/РР/766 BG161РО001/3.1-03/2010/010

община Созопол

151 434,60

ОПРР/13/РР/490 BG161PO001/3.1-03/2010/004

община Самоков

56 500,65

ОПРР/14/РР/767 BG161PO001/3.1-02/2009/015

община Раднево

562 235,85

ОПРР/13/РР/505 BG161PO001/3.1-02/2009/008

община Попово

12 918,00

ОПРР/14/РР/768 BG161PO001/3.1-03/2010/041

община Севлиево

805 135,77

ОПРР/13/РР/507 BG161PO001/3.1-03/2010/022

община Ямбол

26 046,00

ОПРР/14/РР/769 BG161PO001/3.1-03/2010/021

община Мездра

760 711,92

ОПРР/13/РР/518 BG161PO001/3.1-01/2008/001/1

Министерство на
културата

25 114,79

ОПРР/14/РР/770 BG161PO001/3.1-02/2009/013

община Тетевен

284 739,67

ОПРР/14/РР/772 BG161PO001/3.2-02/2011/012

община Пловдив

ОПРР/14/РР/773 BG161РО001/3.3-01/2008/001-7

МИЕТ

ОПРР/13/РР/520 BG161PO001/3.1-03/2010/014

община Сандански

10 773,00

311,47
116 700,00
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Ренета Георгиева, временно изпълняващ длъжността изп. директор на ПУДООС:

ǶșȐȋțȘȧȊȈȔȍȉȍȏȓȐȝȊȍȕȐȏȈȍȔȐ
ȌȖȔȓȕȓȊȏȈȍȒȖȓȖȋȐȟȕȐȗȘȖȍȒȚȐ
Свилена Гражданска
Г-жо Георгиева, преди
седмици заехте поста
временно изпълняващ
длъжността изпълнителен директор на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС). Кои ще бъдат
основните ви приоритети?
Дейността на предприятието ще продължи да
протича по същия начин,
по който и досега. Независимо от структурните
реформи, които бяха извършени, служителите на
предприятието продължават експертно и отговорно да изпълняват задълженията си. Към настоящия
момент в ПУДООС работят 75 души.
Основните проекти,
които финансираме, са в
секторите „Управление
на водите“, „Управление
на отпадъците“ и „Ограничаване загубата на биологичното разнообразие
и запазване на екосистемата“. Приоритетите ни
са утвърдени в протокол
на Управителния съвет
на ПУДООС от 27 август
2013 г. Всички решения на
структурата са качени на
сайта на предприятието и
са публични.
За сектор „Управление на водите“ например
подпомагаме довършване
на довеждащи и главни
колектори до градски пречиствателни станции за
отпадъчни води за агломерации с над 10 хил. е.ж.;
доизграждане на канализационни мрежи, захранващи
главни и довеждащи колектори до ГПСОВ/МПСОВ за
агломерации над 2000 е.ж.,
както и приключване на
малки водопроводни проекти и други. Отпускаме
безвъзмездна финансова
помощ за съпътстващи
обекти, реализирани със
средства от Европейския

Снимка Денис Бучел

Ренета Георгиева е временно изпълняващ длъжността изпълнителен
директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда. Тя е юрист с експертен опит в ПУДООС, в което работи
от юни 2012 г., като от април 2014 г. е назначена за директор в Дирекция
„Административно-правно и финансово обслужване“. Участвала е пряко
в разработването, управлението и изпълнението на програми и проекти,
по които ПУДООС е бенефициент. Изготвяла е и множество становища и
решения по правни проблеми, свързани с дейностите му. Осъществявала е
и контролни функции при съставянето, съгласуването и изпълнението на
финансовия план на институцията.
Ренета Георгиева е завършила Правния факултет на Нов български
университет. Владее испански, английски и френски език.

съюз или други източници.
В сектор „Управление на
отпадъците“ осигуряваме
средства за довършване
на депа за твърди битови
отпадъци или разширение
на съществуващи регионални, които са попаднали
извън ОП „Околна среда
2007 – 2013“ , оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на
отпадъци от населените
места в съответствие с
националната програма за
дейностите по управление
на отпадъците, рекултивация на стари общински
сметища и други.
За сектор „Ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на екосистемата“
финансираме обекти с цел
опазване на редки и защитени видове, развитие на
националната екологична
мрежа „Натура 2000“, повишаване на обществената информираност и
общественото съзнание
за ролята и значението на
биоразнообразието за природните процеси и живота
на хората.
Във връзка с наводненията, които засегнаха
голяма част от България,
предприехме инициатива
за подпомагане и разчистване на пострадалите райони. Предоставяме ваучери за гориво за областите
Монтана, Хасково, Бургас и
Стара Загора.
На каква стойност са
проектите за настоящата година?
За 2014 г. са дадени

около 20 млн. лв. към общините. Според мен бюджетът на ПУДООС е достатъчен, за да отговорим на
потребностите им.
Отделно ПУДООС работи и по доста други
проекти, за които също
и м а о т пу с н а т и с р е д с т в а . Пр е д о с т ави х ме
40 300 000 лв. на Министерството на икономиката и енергетиката във
връзка с получаваните
при нас такси от квоти
на емисии от парникови
газове съгласно Закона
за ограничаване на изменението на климата.
Как улеснявате кандидатстването на бенефициентите?
Тези, които желаят да
получат безвъзмездна помощ или заем от страна на
ПУДООС, могат да видят
цялата необходима информация на сайта на предприятието. При затруднение
за подаване на документацията ние съдейст-

Снимка авторът

Предприятието финансира съпътстващи обекти на проекти, реализирани със средства от
Европейския съюз или други източници

ваме за попълването й.
Ако установим пропуски, се
свързваме с кандидатите
и заедно отстраняваме неточностите. Според мен
има достатъчно информация и голяма публичност в
дейността на ПУДООС.
Какви са основните
грешки, които допускат
бенефициентите, кандидатствайки при вас?
Проблемът е, че те
нямат необходимия административен капацитет.
Често не реагират навреме, след като бъде одобрен техен проект, и има
забавяне при входиране на
изискуемите от нас документи.
Имали сме случаи, при
които община, кандидатствала за финансиране,
след като то бъде одобрено, не желае да усвои
гласуваните средства.
При тази ситуация е необходимо УС на ПУДООС
да прегласува решението,
за да се освободят пари,
които да се използват за
други проекти.
Общините интересуват ли се от безлихвените заеми, които предоставяте?
За съжаление през последните години сме все
по-малко търсени за заеми.
За тази година има подадени 11 заявления за отпускане на кредити, и то
по-конкретно за оптимизацията на системата за
събиране на отпадъците.
Действително повечето
ни бенефициенти предпочитат безвъзмездната
финансова помощ, може
би с оглед на състоянието
им. Искам да подчертая,
че заемите, които предоставяме, са безлихвени и
сроковете за погасяването им са преференциални.

Има достатъчна информация как може да се кандидатства за тях. Заемите
са за строителство на
екологични обекти, за закупуване на оборудване с
екологично предназначение, за покриване в размер
на 50% от лихвите по кредити, предоставени от
търговски банки за строителство или за закупуване
на машини. Размерът на
отпусканите от нас средства не може да надвишава 2 млн. лв.
По какви други проекти работите?
До края на годината не
се предвижда да стартират нови обекти. ПУДООС
работи и по българо-швейцарска програма за сътрудничество за намаляване на икономическото и
социалното неравенство,
за проучване и разработване на пилотни модели
за екологосъобразното
събиране и съхраняване на
твърди битови отпадъци и екологосъобразното
обезвреждане на негодни
за употреба пестициди и
други препарати за растителна защита. Към настоящия момент имахме
два договора за предпроектно проучване. Проектът ,,Екологосъобразно
обезвреждане на негодни
за употреба пестициди и
други препарати за растителна защита‘‘ включваше
детайлна инвентаризация
на складовете с устойчиви
замърсители (пестициди и
ПРЗ), както и установяване
степента на екологичния
риск за околната среда.
По втория за проучване и
разработване на пилотни
модели за екологосъобразното събиране и съхраняване на твърди битови
отпадъци бяха изготвени
дизайнът и оразмерява-

нето на конструкциите
на пилотните центрове,
както и тяхната мобилна
обезпеченост. Беше направен избор на площадки,
които следва да обслужват
около 400 хил. души на територията на 17 общини,
като идеята е за мултиплициране в бъдеще на този
вид центрове на територията на страната.
ПУДООС е бенефициент по проект „Изпълнение
на дейности по закриване
и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на
Република България, които
не отговарят на нормативните изисквания”. Той
е по приоритетна ос 2
„Подобряване и развитие
на инфраструктурата за
третиране на отпадъци“
на Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013”.
По-голямата част от общините са приключили с
рекултивацията на сметищата. Надяваме се до
края на юни 2015 г. да изпълним успешно проекта.
Ежегодно финансираме и
общини, детски градини и
училища във връзка с Националната кампания „Чиста околна среда“. Работим
и по одобрени за финансиране обекти със средства
от трансфер по Закона за
държавния бюджет на Република България.
Продължавате ли да
имате трудности при
събирането на такса водоползване по Закона за
водите?
За съжаление през последните години имаме
затруднение. Проблемът
идва от финансово-икономическото състояние
на страната и голяма
част от задълженията
се разсрочват по законовия ред.
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Гл. ас. д-р арх.
Юлия Илиева,
ВСУ „Любен Каравелов”
Обект на настоящата разработка са тенсегрити структурите.
Те представляват самонапрегнати, устойчиви пространствени
системи, изградени от
изолирани, изложени на
центричен натиск елем е н т и, п о с т а в е н и в
мрежа от натоварени
на опън елементи, като
коравите компоненти не
се допират един с друг.
Buckminster Fuller описва
тенсегрити принципа
като „острови от натиск
в океан от опънни напрежения” (1). Многообразието и предимствата им
са причина за големи я
им потенциал за бъдещо
усъвършенстване в архитектурен и технически
аспект. Те намират приложение в архитектурата и строителството
за създаване на покривни
покрития, мостови конструкции, елементи от
интериорното и екстериорното обзавеждане и др.
В настоящата стати я е разгледан генезисът и развитието на
тенсегрити. Изяснени са
някои спорни въпроси относно възникването им.
Набелязани са основните
етапи в еволюцията им.

Поява на първия прототип на тенсегрит
Между 1919 г. и 1921 г.

а)

в)
Фиг. 2. Kenneth Snelson – скулптури, 1948 г.: а) One to another;
б) One to the next в) Early X-Piece (1, 1, 4)

латвийският художник
ко н с тр ук т и ви с т K a r l
Ioganson разработва няколко пространствени
модела от дървени пръчки и мрежа от опънати
кабели. Той представя
с в ои т е п р ои з в е де н и я
по време на Втората
п р оле т н а и з лож б а н а
Obmokhu (Обществото
на младите художници)
през май 1921 г. (2). Едно
от тях, което е изобразено на фиг. 1, представлява особен интерес от
гледна точка генезиса на
тенсегрити структурите. Скулптурата се състои от три пръчки, седем
опънати въжета и едно
свободно висящо въже
за регулиране на формата. Тя може да се приеме
като първия прототип на
тенсегрити. Моделът не
покрива основните конструктивни изисквания,
които се поставят към
тенсегрити – всички въжета да са натоварени
на опън и равновесието
в системата да се поддържа, без да се прилага
външна сила. Целта на
Ioganson е по-скоро да изследва деформациите на
структурата, отколкото
осигуряването на устойчивостта й (3).

Възникване

Фиг. 1. Прототип на
тенсегрити, Study in Balance,
Karl Ioganson, 1920 (2)

б)

Възникването на
тенсегрити структурите се свързва с Kenneth
S n e l s o n, B u c k m i n s t e r
Fuller и David Emmerich.
М ежд у а м е р и к а н ци т е
Fuller и Snelson се води
спор за авторство.
S n e ls o n от ива да уч и
живопис в колежа по из-

куствата Black Mountain
в Северна Каролина през
лятото на 1948 г. (4, 3).
Срещата му там с професор Buckminster Fuller
се оказва решаваща за
кариерата му, насочвайки го от живопис към
скулптура, и предопределя бъдещата насока на
развитие на изкуството
му. Snelson е избран да
помага при направата
на моделите, които про-

фесорът използва в лекциите си. Студентите и
най-вече Kenneth Snelson
остават запленени от
пространствените
структури на Fuller, чиято цялост се създава
благодарение на опънните усилия. Когато се
връща в университета
в Oregon през есента на
същата година, Snelson
п р ави т р и с к ул п т у р и
(фиг. 2) (3). Произведението му, наречено Early
X Piece (фиг. 2в), се счита за първата тенсегрити структура. То се
състои от два Х-образни
корави елемента и четиринадесет опънати найлонови корди, които са в
устойчиво равновесие,
без да се прилагат външни въздействия. През лятото на 1949 г. Snelson
отново отива в колежа
Black Mountain и показва
творбите си на Fuller.
Професорът вижда в тях
реализация на научните
си идеи за опънната цялост, които той започва да развива още през
20-те години на миналия
век (3). Думата „тенсегрити” (tensegrity), която
е съкращение от „опънна
цялост” (tensile integrity),
е въведена от Fuller през

1955 г. (5). Въпреки че в
нача лото професорът
споменава Snelson като
създател на първата такава структура, впоследствие той егоистично
си присвоява авторството й. Fuller счита, че
опънните елементи са
решаващи за поддържане на устойчивостта на
подобен род структури.
Според него тенсегрити
са основен принцип при
изграждането на природата, който се проявява
от атомно до космическо ниво. През последните няколко десетилетия
учени от различни държави стават негови последователи и развиват
тази му идея. Snelson
получава публично признание за авторството
си на тенсегрити структурата Early X-Structure
по време на изложбата
в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк през
1959 г. (6).
Друг създател на тенсегрити е французинът
David Georges Emmerich.
Без да знае за работата на Fuller и Snelson,
той предлага структура
от три пръчки, наречена
Tripod. Тя е идентична с
тази на Ioganson, която
по това време още не е
публикувана на Запад (7).
Emmerich потвърждава,
че опънните въжета изпълняват основна роля в
тези структури в съгласие с тенсегрити принципа на Fuller.

а)
б)

в)

Фиг. 3. Първи патенти на тенсегрити структури: а) Tensile-integrity Structures, Fuller, 1962 г.;
б) Structures Lineaires Autotendantes, Emmerich, 1964 г. в) Continuous Tension, Discontinuous Compression Structures, Snelson, 1965 г. (8, 9, 10)

Развитие
Пр е з 19 6 2 г . Fu lle r
публикува патента си
Tensile-integrity Structures
(8) (фиг. 3а). Основният
модул при него е изграден
от три корави елемента,
стабилизирани от мрежа
от опънати въжета. Арх.инж. Emmerich патентова Structures Lineaires
Autotendantes (9) през
1964 г. (фиг. 3б). Те са базирани на призми. Snelson
създава пет новаторски
решения на кули, които
са включени в издадения
през 1965 г. американски патент Continuous
Te n s i o n, D i s c o nt inu ou s
Compression Structures
(10) (фиг. 3в). Структурите са изградени чрез
съединяване на триъгълни призми, разположени
една над друга и завъртени взаимно под ъгъл.
О ко л о с р е д а т а н а
60-те години на ХХ в.
Snelson започва да изпълнява тенсегрити
структурите си като
едромащабни обекти.
Първата възможност да
реализира това му се появява през 1964 г., когато
му възлагат да направи
две скулптури за Павилиона на електрическата
енергия и светлината в
Световния панаир в Ню
Йорк. Първата творба
представлява около 21 м

АНАЛИЗИ

петък, 17 октомври 2014

СТРОИТЕЛ

25

ÏÂÔÇÏÓÇÅÒÊÔÊÓÔÒÕÌÔÕÒÊÔÇ
а)

висока права кула (фиг.
4а). Втората скулптура е
широка около 10 м и е поставена над входа на павилиона. Snelson създава
голямо разнообразие от
тенсегрити структури и
продължава да работи в
тази насока до наши дни.
Те получават формата на
кули, конзоли, арки, както
и неправилни форми.
Кулата Needle Tower
(фиг. 4б), която се намира в музея Hirshhorn и
скулптурната градина
във Вашингтон, представлява съчетание от
решетъчни шестоъгълни
форми, които са спираловидно завъртени (4). Тя е
висока около 18 м. Интерес представлява също
така плавно огънатата
арка Rainbow Arch (фиг.
4в). Равнинните структури, които Snelson създава, се базират на принципа на повторението на
определени модули, които съдържат елементи в
три или четири направления (фиг. 4г).
Зигзагообразното
разположение на елементите (фиг. 4д) започва
да се прилага от Snelson
през 1960 г.
Адаптирането на
тенсегрити за създаване на сферични и куполни
форми с архитектурно
приложение представлява първостепенен интерес за Fuller. Той прави
няколко опита в тази
насока. Сложността на
куполите му затруднява
едромащабната им реализация до 80-те години
на миналия век, когато
инженерът David Geiger
ги оптимизира, за да ги
направи практически реализуеми. При сравняване
на профила на купола на
Fuller (фиг. 5а) с този на
Geiger (фиг. 5б) се вижда,
че вторият е по-нисък.
Мрежата от опънни въжета при конструкцията
на Geiger също така е опростена. Той патентова
първи я си тенсегрити
купол под наименованието Cabledome и успява
да проектира на този
принцип покрити я на
стадиони, терминали на
летища и др. (12). В техническо естество тази
конструкция не е напълно
тенсегрити купол, тъй
като тя включва натоварен на натиск външен
корав пръстен. Съгласно
възприетата концепция
за тенсегрити, подложените на натиск елементи
не трябва да бъдат свързани.

Научни и теоретични
изследвания, свързани
с тенсегрити
структурите
Първите публикации,
свързани с теоретични и
експериментални изследвания относно тенсегрити структурите, се появяват през 60-те години на

б)

в)

г)

д)

Фиг. 4. Избрани тенсегрити структури от
творчеството на Kenneth Snelson: а) Tower of
Light, 1964 г.; б) Needle Tower, 1968 г.; в) Rainbow Arch, 2001 г.; г) Triangle & Square Planar; д)
Planar Weave, 1960 (11, 10, 2, 11, 11)

миналия век. През 1976 г.
Anthony Pugh издава книгата си An Introduction to
Tensegrity (13). В нея той
включва множество модели на тенсегрити и разглежда типологията им.
Книгата на Hugh Kenner
Geodesic Math and How to
Use It (14) излиза същата
година. Авторът изследва геометрично правилните форми, които са в
основата на тенсегрити
структурите. Особен интерес от конструктивна
гледна точка представлява книгата на Rene Motro
– Tensegrity: Structural
Systems for the Future (1),
както и тази на Robert
Burkhardt – A Рractical
Guide to Tensegrity Design
(15). Те са издадени съответно през 2003 г. и 2004
г. Burkhardt създава пълно
практическо ръководство
за проектиране на тенсегрити конструкции.

Изводи и заключение
Периодът на 50-те и
60-те години на миналия

век може да се определи
като най-ранния етап от
генезиса на тенсегрити
структурите. Kenneth
Snelson, Buckminster Fuller
и David Emmerich оставят трайна следа в него.
Първоначално моделите
се създават интуитивно
и са плод на творческото
вдъхновение на своите
автори. Постепенно създателите им се насочват
към методичен и научен
метод на работа. Много
архитекти и инженери
допринасят за развитието на тенсегрити структурите, като анализират
типологията и поведението им. От средата
на 60-те години насам
започват да се създават
едромащабни реализации.
Типологичното им многообразие се разширява.
Чрез тенсегрити могат
да се изпълнят различни
пространствени форми.
Snelson се фокусира върху
естетическата и скулптурната стойност на
творбите си, без да изследва проблема от инже-

нерна гледна точка. Като
архитект-инженери Fuller
и Emmerich се опитват
да развият тенсегрити
като носещи конструкции (стълбове, куполи и
др.). Fuller вярва, че идеите му могат да направят революция в дизайна
и архитектурата. Днес
тенсегрити структурите намират приложение
в строителството за
създаване на покривни
покрития, мостови конструкции, елементи от
интериорното и екстериорното обзавеждане и

а)

др. Те проявяват устойчива линия на еволюция и
имат голям потенциал за
бъдещо усъвършенстване
в архитектурен и технически аспект. Rene Motro
ги определя като „конструктивни системи на
бъдещето”.
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Инж. Светослав Борисов, управител на „Ай Ди Ес Билдинг” ООД:

¤ÊÏÂÅÊÓÜÎÉÏÂÇÍÙÇÛÇÓÔÒÐá
Снимки авторът и личен архив

Мартин Славчев

Инж. Светослав Борисов,
управител на „Ай Ди Ес Билдинг”
ООД и председател на ОП на
КСБ – Кюстендил, е роден през
1978 г. в града под Хисарлъка.
Завършва магистратура „Строителен инженер”, профил „Конструкции”, в Университета по
архитектура, строителство и
геодезия.
„В семейството ми и баща
ми, и майка ми са инженери. Те
са следвали „Промишлено и гражданско строителство“ (ПГС),
така че винаги съм знаел каква
професия ще изучавам. Не става въпрос за натиск и влияние
от тяхна страна, а за моето
желание да се занимавам с тази
вълнуваща дейност и да надграждам започнатото от тях. Винаги
съм вярвал, че приемствеността и сплотеното семейство
са ключът към успех в живота
и поговорката „Сговорна дружина планина повдига” има своето
значение”, споделя инж. Борисов.

След завършването на Университета по архитектура,
строителство и геодезия инж.
Светослав Борисов влиза в казармата за шест месеца. „През
това време брат ми също беше
завършил УАСГ, специалност
ПГС, и помагаше на баща ми в
строителната фирма в Кюстендил. След като се уволних
от казармата през 2003 г., все
още браншът не беше излязъл
от кризата. Затова прецених,
че в компанията на този етап
няма място за мен, и реших да си

търся работа в София”, разказва
председателят на ОП на КСБ –
Кюстендил.
Инж. Борисов започва като
проектант на дограма в строителна фирма. „Началната ми
заплата беше 150 лв. с обещание, че след два месеца ще я
коригират. Работейки в новата
служба, обикалях из цяла София,
виждайки как в столицата възможностите за реализация са
много по-големи. Но в същото
време осъзнах, че за да постигнеш добри финансови резулта-

ǝǱǸǱǵǽǾǮǺǽǻǺǼǾǻȆǾǱȄǱǽǾǮǴȋ
Моето хоби е спортът. Тренирал съм лека атлетика 10 години, обичам да ходя на фитнес, да играя баскетбол, да правя
упражнения на лост и успоредка, да плувам, да карам колело, ходя
и на йога. Другото ми хоби е да се занимавам със земеделие в
малки мащаби. Удоволствието да откъснеш и опиташ плод или
зеленчук, който сам си произвел, е много голямо и те изпълва с
удовлетворение и енергия.
Много обичам да прекарвам свободното си време с моето
семейство – две прекрасни дъщери и съпруга. Обичам да посещавам нови интересни места. Искам въпреки трудностите в
живота да запазя младежкия пламък в себе си и желанието за
борба и развитие.

ти, трябва да работиш за себе
си. След два месеца и половина
напуснах и заедно с баща ми
започнахме да търсим обект в
столицата. Първият беше изграждането на еднофамилна
къща в квартал „Бояна”. През
това време икономическата
обстановка в страната се стабилизира. Вследствие на което
браншът започна да се разраства и ние продължихме да работим по обекти в София”, казва
строителят.
Въпреки младата си възраст
инж. Светослав Борисов може да
се похвали с интересни моменти от своята кариера.
„Тъй като Кюстендил е древен град, във всеки парцел, където започваме да строим, откриваме късче от историята.
Затова преди започването на
даден обект се правят разкопки”, казва той.
„Проблемът е, че това е свързано с много разходи, защото археологическите дейности изцяло
се финансират от строителя.
Остава и очакването, дали ще
се открие нещо ценно, което допълнително ще забави и оскъпи
проекта. Но не е изключено на

ǓǬǻǼǴǺǼǴǾǱǾǴǾǱǹǬǖǬǸǬǼǬǾǬ
ǹǬǽǾǼǺǴǾǱǷǴǾǱǮǍȆǷǯǬǼǴȋ
КСБ извървя труден и дълъг път, за да се докаже като найголямата и най-влиятелната професионална организация в България. Много трудности бяха преодолени, за да може браншът
да достигне сегашното си ниво.
Проблемите пред строителите у нас са страшно много. Найважните приоритети и насоки, които КСБ трябва да си поставя
и да изпълнява, са цялостна промяна на Закона за устройство
на територията и намаляване на административната тежест.
Има излишно усложняване и натоварване на инвестиционния
процес, което довежда фирмите до невъзможност да предадат
своите обекти.
Друг приоритет е разписването на нов Закон за обществените поръчки. Надявам се с него да се засили конкуренцията, да
се намали практиката търговете да са за определени компании
и да се даде възможност на малките фирми да печелят процедури като изпълнители. Фирмите по големите поръчки трябва
да използват подизпълнители, а законът гарантира техният
статут като такива.
Необходимо е да се обърне внимание на строителното образование в България и връзката му с реалния бизнес. Вече започва да се чувства липсата на опитни кадри на всички нива
в инвестиционния процес. Нужно е да се провеждат редовни
квалификации на персонала.
Според мен трябва да продължава засилването връзките
на КСБ в чужбина и подпомагане работата на родните фирми
извън страната.
Нужно е да се утвърждава имиджът на нашата професия в
обществото. Строителят е човек, който изгражда и създава,
който променя и осигурява комфорт в живота на хората. Всичко,
което ни заобикаля – жилищни, административни и промишлени сгради, пътища, мостове, язовири, енергийни обекти, всяко
място, където хората се трудят и живеят, е направено от нас.
Трябва добре да осъзнаваме значимостта на нашата професия
и да се гордеем с нея.

такива места да се намери например гърне с жълтици. Когато
правихме археологическите разкопки на един парцел, археологът
ни обясни, че навремето на това
място е била къщата на агата
на околията. На друг обект археолозите намериха 140 сребърни
монети, сребърен масивен медальон от III в., калъпи за сечене на
бижута, капители и колони, керамични съдове, револвер и скелет
на кон. Всички тези находки бяха
дадени на местния музей. Надявам се някой ден те да бъдат изложени”, разказва инж. Борисов.
В София строителят изпълнява жилищна сграда в кв.
„Младост 2” на място, където е
трябвало да минава плавателният канал. „Това беше най-лошата почва, на която съм работил.

Трудностите бяха много големи”,
признава той. На друг обект в
„Студентски град” теренът има
денивелация от 9 м и се налага
тежко укрепване на изкопа.
„Най-любимите ми обекти са
началните ни жилищни блокове,
където за първи път съм преодолял всички препятствия – от
намирането на подходящия парцел, проектирането, строителството и продажбата му. Всеки
проект, който се започва в България, крие много трудности.
Когато работата приключи, ние,
строителите, си поемаме дълбоко дъх и успяваме да запазим в
спомените си интересните и забавни моменти, защото именно
те ни дават сили да продължим
напред”, завършва своя разказ
инж. Светослав Борисов.
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Проф. д-р инж. Майя Иванова, ВТУ „Тодор Каблешков”:

ǬȓȢȎȕȐșȔȍȌȈȋȖȚȊȐȔ
șȚțȌȍȕȚȐȚȍșȐșȐȏȗȘȍȊȈȘȊȈȡȐ
ȌȘțȋȐȚȍȌȢȘȎȈȊȐȚȍȔȗȖȊȍ

Георги Сотиров
Различните ВУЗ-ове,
които подготвят строителни инженери, тази учебна година изпитаха „глад”
за нови студенти. Причините, общо взето, са три
– демографският проблем,
изтичането на „млада кръв”
в чуждестранни висши училища и продължаващата
икономическа криза. Този
проблем беше отчетен и
във ВТУ „Тодор Каблешков”.
С него започваме беседата
ни с един от най-авторитетните преподаватели
във ВУЗ-а – проф. д-р инж.
Майя Иванова, която е ръководител на катедрата
„Транспортно строителство и съоръжения”.
ВТУ „Тодор Каблешков”
е истински образец на
кампус. В него студентите разполагат със своите
аудитории и изследователски лаборатории, удобно общежитие, библиотеки, учебни зали, столова,
детска градина, зони за
спортуване и т.н.
„Така ситуиран, ВУЗ-ът
на първо време пести времето на възпитаниците
си, което може да се използва за усъвършенстване на знанията им, а и
за спортуване. Намаляват
им се разходите за градския транспорт, въобще
за ежедневието”, смята
проф. Иванова. Малките
групи, с които училището
се отличава, спомагат за
по-близките контакти с
преподавателите и асистентите.
„Едно е да си в поток
от 200 души, друго е ежедневният контакт с 20. Нямаме анонимни студенти.”
Кое е новото в катедра „Транспортно строителство и съоръжения”?
Това, че от началото на
2014 г. тя обединява две
катедри и вече разполага
с четирима професори,
шестима доценти и шестима асистенти. Тук е
съсредоточен

сериозен научен потенциал
от хора, които имат и
солиден практически опит.
Двама от асистенти-

Проф. д-р инж. Майя Иванова е завършила УАСГ.
От 1983 г. е преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков”. Научноизследователските й интереси
са свързани с проектирането на трамвайния релсов път, пътните платна и контактно-кабелната
мрежа, с повишаване скоростта на движението
на влаковете и др. Автор и съавтор на „Ръководство за курсово проектиране по гари и гарови съоръжения“, на „Учебно-методическо ръководство
по проектиране и строителство на железопътни
линии“ и на „Устройство на железния път“.
те подготвят своите защити на докторски тези.
В целия ВУЗ особено
стриктно се спазват изискванията за акредитация. „УАСГ си е авторитет,
но и ние сме старо висше
училище и се борим за призово място под слънцето
в условията на сериозна
конкуренция. Виждате, че
строително инженерство
вече изучават и в Русенския университет…”, пояснява нашата събеседничка.
Миналата година ВТУ
„Т. Каблешков” чества 90-години от създаването си.
„Какво правим, за да е
интересно обучението, за
да привличаме млади хора
към изучаване на нашите
специалности? Три години подред провеждаме
един традиционен вече
пърформанс – „Железниците в дискурса на новото
време”, като форма само
за студенти. Младежите
сами избират темите
на „играта”, свързани с
железниците, дискутират, отстояват позиции
и принципи, които са получили по време на следването”, обяснява проф.
Иванова.
Какво допълнително
дава тази съвременна
учебна практика? Първо,
студентите сами подготвят презентациите
си, учат се да говорят
пред голяма аудитория,
доказвайки знания, и второ – получават европейски награди за труда си.
От началото 2014 г. от
Сдружението на железопътните инженери и от
„Метрополитен“ ЕАД са
ги стимулирали с много
хубави книги.
Новото в учебните
планове във ВТУ е свързано с това, че голяма част

от дисциплините са свободноизбираеми, факултативни, и това до голяма
степен е предизвикателство за преподавателите,
за да бъдат „избирани” от
студентите. От друга
страна, и самите млади
хора са по-мотивирани.
Катедрата организира ежегоден пътуващ
семинар. Тази година той
беше до гара Добринище
с теснолинейната жп лини я, като студентите
предварително се подготвиха за историята на
жп станциите у нас, за
изграждане на трасето,
за строителството на
тунелите и мостовите
конструкции, както и на
елементите на железния
път. Дискусиите са оживени, разменя се информация, т.е. преподаваното в
залите се затвърдява по
един приятен и достъпен
за всички начин. Това става и в специалния учебен
кабинет по тунели и метрополитени за студенти
от специалността „Транспортно строителство”,
както и в изцяло новия
кабинет по интерактивно преподаване. Проф.
Иванова тясно е свързала
богатия си научно-преподавателски и професионален път с проекти за развитие на трамвайния и на
железопътния транспорт.
Оценява по достойнство
извършени я преди три
месеца основен ремонт
на трамвайното трасе
по бул. „България”.
По отношение на обучението на докторантите
си тя е категорична, че

расте талантливо поколение жп строители.
Един от докторанти-

те й разработва теза,
свързана с шума от градския релсов транспорт, а
друг акцентира в търсенията си на проблемите
на новите конструкции на
градския релсов път.
„Дискутираме и тежкия проблем за ефикасността и сигурността на
жп прелезите. Съгласяваме се, че това е необходимото зло за железниците, където обаче основна
предпоставка за тежките катастрофи са самонадеяността и лошата
дисциплина на водачите
на моторните превозни
средства“, пояснява проф.
Иванова.
„Този въпрос не е от
вчера… По норми от преди повече от 30 години е
забранено проектиране
на пресичане на железопътен и автомобилен път
на едно ниво. Но традициите са от много години и
особено на второстепенните линии сблъскванията са неизбежни. Доста
често с трагичен край...
Не че няма сигнализация
или прелезопазачи, но българският шофьор е нещо
уникално като дисциплина
на пътя…”, подчертава
преподавателят.
В условията на криза,
на намаляло промишлено
производство, на агресивното навлизане на автомобилните превози

железопътният транспорт
има своето място под
слънцето,
категорична е проф.
Иванова, особено що се
отнася до бъдещето на
скоростните влакове. Какво разбираме под скоростен влак?
По данни на WATA (Световната асоциация на туристическите агенции)
за 1982 — 1984 г. най-бавният влак в света е бил
този от Свищов до Белене, който изминавал разстоянието от 25 км за 2,5

часа (линията вече не се
експлоатира). През 2003 г.
японският „Маглев“ установява рекорд от 581 км/ч.
Рекордът за висока скорост на движение за дълъг
период от време принадлежи на френския TGV. На 3
април 2007 г. той достига
до 574,8 км/ч.
„Не говорим са скоростите на френския TGV,
но 160 км/ч за нашата
страна е напълно възможна и е редно да направим
такава железница. Става
дума за нормално движение, защото ТGV-тата
са само за пътнически
пр ево з и . Про б лемъ т в
железниците идва от необходимостта по едно
жп трасе да се движат
и пътнически, и товарни
влакове”, обяснява преподавателят. Трябва да
се повишат скоростите
на товарните влакове, а
оттам ще дойде и рентабилността на превозите.
Когато се проектират
нови жп линии, когато се
харчат много средства,
какъвто е случаят с трасето Пловдив – Свиленград, се залагат скорости
до 160 км/ч…
„Преди 30 години моят
проф. Гено Иванов ми казваше, че за България скорост от порядъка на 160
км/ч е най-доброто, което
можем да си пожелаем. За
три десетилетия разбирането на моя професор
все още е валидно. А какви
скорости постигнаха другите държави…”
Тук само припомняме, че
за четири и половина години инженери, строители и
техници от Китай изграждат жп линията Цинхай –
Тибет. Те са положили 1125
км релсов път, набивали са
стълбове за повдигнати
релси в трайно замръзналата земя, взривявали са
проходи за тунели през
планински масиви и всичко
това на височина, която не
биха могли да преодолеят
дори някои по-малки модели

самолети – близо 90% от
участъка са на повече от
4000 м над морското равнище.
Жп линията тръгва от
гр. Голмуд в западнокитайската провинция Цинхай,
минава през планината
Кунлун, пресича в участък
от 550 км райони на вечна
замръзналост, изкачва
прохода Тангула на 5072 м
надморска височина и накрая стига до Лхаса – столицата на Тибет…
Проф. Иванова не отрича тази техническа и
технологическа революция, но дава пример с развитието на железниците
в Германи я и Австри я.
По техните трасета се
движат и товарни влакове със скорост от 200 и
над 200 км/ч. „Това е майсторство в проектирането и в развитието при
жп строителство. Два
са параметрите, които
х ар а к т е р и з и р а т е д н а
жп линия. Това, на първо
място, са радиусите на
кривите. Когато завоят
е с малък радиус, това
води до ограничаване на
скоростта. Колкото той
е по-голям, толкова и скоростта е по-висока. При
проектирането, когато
з а д ав а м е м а кс и м а л н о
160 км/ч, то ние задаваме 1200 м минимален
радиус.”
Проектирането на една
железопътна линия не е за
10 – 20 – 100 години, а за много повече. Такива са всичките български жп трасета.
Въпросният жп път към
Свиленград също е далече
от редовната експлоатация с високата скорост.
Причината е в подвижния
жп състав – локомотивите
и вагоните. Наличните не
отговарят на нормативната база за такива скорости. Когато се проектира
една жп линия, то тя трябва
да отговаря на изпреварващи параметри – на това учи
своите студенти проф. д-р
инж. Майя Иванова.

28

СТРОИТЕЛ

РЕПОРТАЖ

петък, 17 октомври 2014

ǴȈȓȒȖȖȗȚȐȔȐȏȢȔȊșȔțȚȕȖȚȖȊȘȍȔȍ
Снимки авторът

Георги Сотиров
Малко оптимизъм в
днешно време не е излишен, особено когато
става дума за околната
среда, за българската
природа, за нас самите,
които пряко участваме в
естетизацията на селата и градовете, в които
живеем. Какво е по-важно
от водата, която пием, от
земята, която ни храни, от
въздуха, който дишаме –
питаме и търсим отговор
на тези извечни въпроси…
„Няма нищо по-важно
от природата”, твърди
кметът на село Антон
Цонка Гешева в отговор
на питане за проблемите
с обилните валежи тази
година. „Важното е да
гледаш в перспектива и
да си готов да реагираш.
Затова

ние успяхме да укротим
бурните води,
които идват от Балкана към общината…”
Това за укротяването
на реките в землищата
на селата и градовете
точно тази година показа, че по-добро от превенцията няма, споделя
и кметът на столичния
район „Кремиковци” Ивайло Панев, с когото разговаряме за изграждането
на дигата на проблемната за Софийското поле р.
Лесновска. Ремонтът на
лявата й страна, в участъка при с. Долни Богров,
е с обща дължина 1806 м.
Стойността на обекта е
935 000 лв. В момента се
изгражда дясната дига в
рамките на регулацията
на софийския кв. „Челопечене“. Стойността на
строително-монтажните
работи е 198 585 лв.
Понеже стана дума за
столицата, само ще припомним, че екипът на Йорданка Фандъкова трябва
да се грижи за реките
Владайска, Суходолска,
Боянска, Дървенишка, Дреновичка, Ваташка, Перловска, Банишка, Слатинска,
Люлинска, Бачина и за деретата Панчарица, Домуз,
Планинец, Петко войвода,
Витошки бор, Меча поляна… Трябва да си експерт
географ с профил „София”,
за да знаеш всичките
тази детайли. Столичната община обаче е на „ти”.
Само един пример. Запознаваме се с инж. Сергей
Стойков – оперативен
директор „Инфраструктурно строителство” към
„Балканстрой” АД. На две
площадки в софийското с.
Иваняне неговите строители работят по корекцията на селската река.
Дължината й е малко над
километър. Договорът е
с община Банкя, срокът
за изпълнението е 7 месеца и 18 дни, а самата
обществена поръчка е за
2 760 000 лв. без ДДС.
Около корекцията ще
се изградят предпазни
парапети, предвидени са
няколко паркови зони, улич-

Корекцията на р. Иванянска

но осветление, детски
площадки с необходимите катерушки и пързалки в тях. Ще има парково
озеленяване с интересни
дървесни видове, които да
придават по-красив вид
на бетонното корито на
р. Иванянска. В нашия разговор се намесва и Рангел
Марков – кметът на община Банкя, който смята, че
след реализацията на проекта рискът от наводняване на имоти в селището
ще бъде практически ликвидиран. Досега околното
пространство се е разглеждало като задния двор
на селото. Освен бетон

строителите ще урбанизират поречието на реката
в рамките на с. Иваняне, за да стане тя обществено достъпна и
обезопасена откъм природните стихии зона.
Същевременно Столичната община монтира
общо 26 хидрометрични
станции за изграждане
на информационна система за ранно предупреждаване и прогнозиране при
опасност от наводнения
на територията на мегаполиса. „Данните ще се
обобщават и ще дадат
възможност да се направи
цялостен хидроложки модел за целия водосбор на
София“, обяснява кметът
Йорданка Фандъкова. Проектът, започнат преди 2
години, е финансиран от
Федералното министерство на образованието
и науката на Германия и
Столичната община. Германия инвестира 739 хил.

Монтаж на хидрометрична станция

евро, а София участва с
200 хил. лв. – цената на хидрометричните станции.
Общинска собственост е и корекцията на
реката, която преминава
през с. Волуяк и за работата по която ми разказва кметът на селото
Кръстан Александров. Той
е авторитет и ръководи
хубавото селище от…
1983 г. – затова Столичният общински съвет наскоро го отличи с „Почетен
знак“ и „Значка на София“
за дългогодишна работа в
полза на хората.
Именно за гражданите,
а и за превенция на наводненията Столичната община това лято планово
организира почистването
на 47 км речни корита.
Язовирите – общинска
собственост, „Мрамор”,
„Мърчаево” и „Суходол 2” са
ремонтирани и са в добро
техническо състояние.
Аварийно са почистени
над 40 обекта.
Кметът на община
Николаево Косьо Косев,

твърди, че познава всяка
улица и бара в общината
(а такива има десетки на
брой…) и

участъка. Сега живеещите в тези квартали – „Абдовица” и „Д. Миленков”,
освен че дишат рилския
въздух, който идва по поречието на реката, и успешно хвърлят въдиците
във вировете…
Кметът на район „Искър” Ивайло Цеков, с когото се срещаме при финала на реконструкцията на
бул. „Кръстьо Пастухов”
от кръстовището с ул.
„Кап. Димитър Списаревски” до това с бул. „Искърско шосе”, е оптимист за
развитието на своя район,
където вече се обособи и
новата научно-производствена зона на големия
град. Нови ят булевард
се реализира заедно със
строителството на метрото. Изградени са нови
тротоари, както и алеи
към парка и „джобове” за
контейнерите. След реконструкци ята на бул.
„Цариградско шосе” бул.
„Кръстьо Пастухов” е поредната голяма придобивка за район „Искър”.
С какво да завършим
този репортаж за времето, в което живеем?
Може би с няколко бързи срещи в район „Студентски”. Тук кметът на
района Димитър Дилчев
обясни, че върху 4 дка

със съпричастността на
жителите
на трите съставни
села успяват да поддържат нормалната водопроводимост на тези естествени водни канали…
Най-големият естествен воден канал, който
пресича Софийското поле,
а и самата столица в района на гара Искър, е…
река Искър. За неизкушените в географията ще
припомним, че нейният
водосбор се регулира от
големите водни обеми в
язовирите по поречието
й и от нея изненади практически не се очакват.
Независимо от това и
след обособяването на
два квартала от жители на потопените села в
чашата на язовир „Искър”
преди години корекция изправя няколко проблемни

С. Буново, община Мирково

Софийската р. Слатинска е
почистена за поредна година

Река Доло в с. Волуяк

общинска земя разцъфна първата биоградина в
столичния град. Инициативата е на сдружение
„Щастливеца”, което през
миналата година решава
да почисти междублоковото си пространство от
натрупаните строителни
отпадъци и кандидатства
по програма „Зелена София” за обособяването на
зелената площ. Програма
„Зелена София” предоставя на гражданите посадъчен материал и сечива, за
да реализират в междублоковите си пространства
проекти за озеленяване.
В градината е изградена билкова спирала и
повдигната леха, където
съжителстват различни
сортове билки, подправки,
цветя и зеленчуци. Кметът Дилчев, с когото наш
екип наскоро се срещна и
разговаря по проблемите
на най-младия град в мегаполиса, заедно с малчугани
от една детска градина
засади черешово дръвче…
Та това беше нашето
пътешествие из страната в опит да си отговорим на един много, ама
много скромен въпрос: отговорни ли сме за водата,
която пием, за въздуха,
който дишаме, за земята,
която ни храни?

ЕДНО ВРЕМЕ...
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Съоръжението навърши 60 години
Десислава
Бакърджиева
Дунав мост е построен преди 60 години над едноименната река, между
градовете Русе и Гюргево.
Наричаният още Мост на
дружбата официално е въведен в експлоатация на 20
юни 1954 г. Изграден е на
две нива за едновременно
преминаване на влакове и
автомобили, като железопътният участък се намира на по-ниското равнище.
Той е едно от най-големите съоръжения в долното
течение на р. Дунав със
своята дължина от 2224 м
и 38 междинни опори. Има
30 отвора, от които 4 са
по 160 м, 8 са по 80 м и 24
са по 34,5 м. Любопитното
при него е, че има подвижна част в средата от близо
86 м. Тя може да се повдига
при преминаването на по-големи плавателни съдове или
при високи води. Мостът е
стоманен, фермов и минава
на височина 30 м над реката. Разгънатата площ на
стоманените конструкции е
почти 200 хил. кв. м, а тази
на бетонните повърхности
– над 10 хил. кв. м. И досега обектът е изключително значимо съоръжение за
цялата европейска инфраструктура. Всяка година по
него преминават 300 хил.
автомобила и 4 хил. влакови
композиции.

Преди Дунав мост
Почти две хилядолетия
делят съоръжението от
реализацията му. Необходимостта от мост над
реката е установена още
по времето на Римската
империя, когато се изграждат първите постоянни
обекти. През 105 г. започва
да функционира масивният
мост Понтес – Дробета (в
района на днешния Турну Северин) – дело на император
Траян. След 220 години, през
325 г., е завършено съоръжението Улпия Ескус – Сукидава (между село Гиген и
град Корабия) от император
Константин Велики. Много
столетия след това всички
усилия за осигуряването на
трайна връзка между двата
бряга са белязани с неуспех.
Проучванията по възможността за изграждането на съоръжение над р.
Дунав и осъществяването
на сухопътно трасе между
Западна и Централна Европа
до Балканския полуостров с
излаз на Бяло море започват
в края на Кримската война
(1853 – 1856 г.). Издигането

на мост над плавателната река е осмисляно в контекста на реализирането
на жп линия. Под натиска
на Австро-Унгария Османската империя възприема
строителството на линията Виена – Белград – София
– Цариград с отклонение от
Ниш до Солун. Три години
след Освобождението на
България – 1881 г., се установяват първите контакти
между Княжество България и Румъния, на които се
обсъжда и възможността
за изпълнението на съоръжение над Дунава. Идеята
на румънската страна от
1884 г. е то да свързва Свищов и Зимнич. Реакцията на
тогавашния български министър-председател Петко
Каравелов е резервирана, защото линията между тези
пунктове не е съгласувана с
плановете за железопътната мрежа на България.
В началото на ХХ в. идеята за строителство на
връзка над р. Дунав между
България и Румъния навлиза
в нов етап. Периодът съвпада с оформената вече ясна
концепция за изграждането
на железопътните мрежи и
на двете страни. Ускореното икономическо развитие
на България определя търсенето на нови и сигурни
връзки с Австро-Унгария,
Германия, Франция и другите напреднали държави.
Честите стопански и политически конфликти между
Сърбия и Австро-Унгария
се отразяват негативно
на българския обмен със
Западна и Централна Европа. Австро-Унгария от своя
страна също търси начин
да заобиколи Сърбия при икономическите си контакти с
България и Турция.
Преговорите временно
се забавят при обявяването на независимостта на
България на 22 септември
1908 г. и проблемите, свързани с нейното признаване.
На 9 април 1909 г. Румъния
приема българската независимост и разговорите между двете страни за моста
се възобновяват. Румънският министър-председател
Йон Братиану-син заявява,
че трябва да се събере смесена българо-румънска комисия, която да проучи въпроса. По негово лично мнение
най-подходящо място за
съоръжението е отсечката
между пунктовете Сомовит
и Корабия. Българското правителство приема предложението и назначава екип в
София, който да анализира
местоположението.
В периода между Бал-

канската и Междусъюзническата война и последвалата Първа световна война
преговорите между двете
страни отново се преустановяват. Чак през юни
1937 г. започват нови разговори за изграждане на обекта, като се дискутират
два варианта – мост или
ферибот. В крайна сметка
България и Румъния се договарят за построяване на
железопътна фериботна
връзка между две съседни
дунавски пристанища –
Русе и Гюргево. Главен изпълнител на всички мостови
конструкции и механичните
инсталации за двете крайбрежни съоръжения става германската компания
M.A.N. – Werk Gustavsburg,
която трябва да достави
и кораба. Официалното откриване става на 10 декември 1940 г. Фериботният кораб „София” извършва по две
пътувания дневно в двете
посоки. Връзката съществува и се експлоатира до края
на 1954 г.

1849 години след моста
на император Траян
започват реалните дейности по реализацията на
Дунав мост. През януари
1948 г. българска правителствена делегация, ръководена от Георги Димитров,
посещава Букурещ. Тогава
двете страни сключват
Договор за приятелство,
сътрудничество и взаимопо-

мощ и едновременно с това
е взето решение за изграждане на връзка между Гиген
и Корабия – там, където е
бил старият Константинов
мост. Три години по-късно, в
средата на 1951 г., страните – членки на тогавашния
Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ), подписват протокол, с който се
ангажират да участват в
построяването на „мост на
дружбата над река Дунав”.
В края на същата година е
сключено и специално споразумение за участие на
бившия СССР в строителството на съоръжението,
с което той се ангажира
да осигури финансирането,
проектирането и технологичното обезпечаване. След
което е взето и окончателното решение за местоположението на моста – Русе
– Гюргево. В онези години за
Източния блок това е бил
обект с изключително голямо геополитическо и стратегическо значение. Затова той получава кодовото
наименование „Обект 889”
и се проектира и изгражда
в условията на строга секретност.

Проектирането започва
веднага,
още през 1951 г. Инвеститор е Министерството
на железниците на СССР, а
дейностите са възложени на
организацията „Транспортно проектиране” в Ленин-

град (дн. Санкт Петербург).
Счита се, че главен проектант на съоръжението е
инж. Залицки. Българският
участник е държавното
предприятие „Главпроект”
в лицето на арх. Георги Овчаров. Художественото оформление на порталите на
двата бряга и орловите глави по неговата дължина са
дело на украинския скулптор
Михайло Парашчук. По време на проектирането особено внимание се обръща
на левия бряг, при Румъния,
където геоложките условия
са много по-сложни спрямо
тези откъм българската
страна.

Обектът е изграден с
много бързи темпове
Може би най-интересният факт е продължителността на строителството. По график мостът е
трябвало да се реализира
за 3 г. Изпълнението започва в началото на 1952 г. и
приключва през март 1954 г.
Срокът е намален до 2 години и 3 месеца. Управляващият орган – Смесено главно
управление „Дунав мост”,
назначава ръководен технически персонал с изключително висока квалификация.
Главен ръководител е инж.
Леонид Саприкин, а постът
на началник на обекта от
българска страна се е заемал от Иван Найденов.
Изграждането на съоръжението между Русе и Гюргево е съпроводено с много
трудности, в това число и
от природно естество: двете зими са най-тежките за
целия ХХ в. – много ниски
температури (до –25 °С),
двукратно замръзване на реката и много силен ледоход,
както и необичайно високо
ниво на Дунава през есента
и зимата на 1952 – 1953 г.
Въпреки предизвикателствата съоръжението се
превръща в „център на кристализация” за икономиката
ни. Той определя качествено

ново ниво на транспортното строителство у нас и
създава цяла школа за кадри
със значим принос в развитието на страната. Около
него израстват много значими обекти на железопътната, пътната и сградната
инфраструктура. И най-важното – преустановява се
сезонността при изграждането.
За Дунав мост са използвани няколко нови технологии, които допринасят
за постигане на високо
качество и съкращаване
на времетраенето на основните строителни дейности. При построяването
му за първи път в световната практика се прилага
нов начин за монтиране на
сводови конструкции без
междинни опори в реката.
Пионери са и при набиване
на пилоти чрез размиване
на земни пластове с вода
под силно налягане. Вложен
е щитов кофраж за многократна употреба, както и
сглобяеми стоманобетонни
плочи под железопътната и
пътната част в зоната на
виадуктите. Един от найотговорните моменти при
строителството на моста
е транспортирането и монтажът на двуетажните
стоманени ферми за отворите 160 м чрез потапяне
на носещите монтажни
съдове – операция, която
изисква повече от ювелирна
точност.
С Постановление на МС
от 25 май 1954 г. е решено
мостът да се открие за
редовна експлоатация на
20 юни 1954 г. с подходящо
тържество. Специалната
церемония се състои по средата му. Сред членовете на
българската делегация, присъстващи на тържественото откриване, е Вълко Червенков – председател на МС.
Тъй като мостът е
изграден при пълна секретност, не е известно
колко точно са вложените
средства. Специалистите
предполагат, че по днешни
цени той не би трябвало
да струва по-малко от 250
млн. евро, а заедно с прилежащата инфраструктура
инвестицията би трябвало
да достига до 400 млн. евро.
Любопитен факт е, че
първи сериозни ремонти на
мостовата конструкция са
правени след 50 години на
експлоатация. Според експертите това показва високото качество на строителството. Дейностите
са извършени в периода 1999
– 2003 г. При добра поддръжка и занапред съоръжението
ще продължи да бъде важна
част от европейската инфраструктура.

30

СТРОИТЕЛ

ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН

петък, 17 октомври 2014

¬ÂÎÜÌÜÔÓÊÔÇÈÊ
ÏÂÎáÓÔÐÔÐÊÄ×ÐÍÂ

Парче лукс никога не е излишно, съветват почитателите
на най-вечния строителен продукт

Елица Илчева
Парче камък може да
превърне всяко помещение
в царска зала. Всички дизайнерски фантазии рано
или късно се допират до
този природен и вечен продукт. Откакто съществува човечеството, нещо
тегли хората към него и
той е неизменна част от
всяко строителство. Първите пещери са в каменисти гори, първите оръдия на
труда са от него, грандиозните пирамиди са изградени с него и триумфалните арки – също. От векове
това е символ на здравина,
надеждност и красота.
Но камъкът далеч не е
само за външно оформление на сградите. При интериора той винаги се е
считал за символ на лукс и
е придавал блясък и тежест
на помещенията. Във вътрешността на зданията
пръв е навлязъл мраморът.
Причината е прозаична –
техническите свойства.
Той е лесен за обработка и
не изисква сложни инструменти. Това не може да се
каже за гранита, който с
богатата си цветова гама
привлича също много архитекти и каменоделци. Той
е доста по-труден за работа и дълго време неговият
потенциал остава неизползван от майсторите.
Съвременните технологии
и инструменти позволяват
обработка на най-твърдите и най-сложните физически структури. Изцяло
ръчната изработка на
инкрустирания камък и използваните материали при
декориране могат да бъдат
изключителен акцент в жилището. Уникалността не
може да бъде сравнявана
с машинно обработения
камък, защото техниката

шлифова, а човекът твори.
Във всеки случай столетия назад, когато човечеството в устрема си
към уют посяга към дървото, гранитът и мраморът са считани за истинските аристократични
материали.
ване, неподатлив на течности и микроорганизми.
Постланият с мрамор или
гранит под е гаранция за
издръжливост, а оформеното с тях стълбище радва очите. На практика вариантите за интериорни
решения са безброй.
Естествен камък се използва в украсата на почти
всяка повърхност – камини,
козирки, арки, стълби, стъпала, колони, подпрозоречни
первази, огради, цокли, фасади, прозорци, врати, под,
таван, стена, ъгъл, плувен
басейн. Най-обичайната
среща с камъка вкъщи обаче си остава камината.

Да стоплиш огнената зона

А днес е време за промяна. И камъкът влиза
във все повече домове. Не
само като демонстрация
на лукс и тежест в обществото или на стремеж
към изящност, а и заради неговите специфични
качества на материал

– той не се променя от
влажност, от горещина
или студ. Ползването му
в кухня например дава не
просто блясък на помещението, а е и изключително
практично и желано от
всяка домакиня – камъкът
е здрав, лесен за почист-

Както скалите оформяли огнището в дома на
древния човек, за да пазят разпространението
на огъня, така и до днес
те дават сигурност, но не
само това. Дизайнерите
често казват, че камината от камък топли не само
тялото, но и окото. Тя се
възприема като хармония,
съчетаваща пространство, стил и незабравими
изживявания. Често носи
индивидуалността на своите собственици и обикновено практичността не е
водеща.
В дворци и резиденции
огнените зони обикновено
са украсени със скулптури, класически колони, пиластри и реквизит – всичко
от камък. Днес благодаре-

ние на пластичността и
лекотата на боравене с
този материал с помощта на технологии, които
позволяват дори „супа от
камък“, е възможно съчетаването на исторически
стилове с много модерни
форми. Например комбинацията от трошен камък и
ковани метални елементи
изглежда страхотно.

Лукс в крепежната колона
Функционалното предназначение на колоните
вкъщи – да крепят сградата, може да бъде идеално
съчетано с превръщането
им в незаменим акцент
от интериора и да придават лукс на жилището.
Класическата колона от
натурален камък е доста
скъпо удоволствие и затова в съвременните домове обичайно с камък се
облича железобетон. Това
прави по-лесна и играта
с формите, и смесването на каменните блокове
и тикли. Мрамор, оникс,
гранит, кварц, доломит,
речен или морски камък
– всичко е подходящо за
облицовка на колоните.
И всичко зависи от това,
какъв ефект очакваме да
бъде постигнат. Много
от съвременните дизайнери смятат, че постигането на лукс е възможно
само ако камъкът се съчетае с пластики от метал,
гипс и други изкуствени
материали.

Вместо картина
на стената
Интериорът непрестанно преживява удивителни
метаморфози. Възражда и
видоизменя стари стилове,
съчетава несъчетаемото,
съвместява противоположности и ги включва в
невероятни хармонии. Удивително е, че декорираните
каменни стени не губят
своята актуалност, даже
напротив – позволяват по
нов начин да се погледне на
този традиционен способ за
оформление на вътрешното
пространство. Най-важно
при избора на камък за стените е цветовият подбор на
каменните блокове. Топлите
нюанси са подходящи дори
за спалня, където най-рядко
ни хрумва да внесем твърдина. Модата на „каменните
спални“ идва от Америка, но
отдавна е навлязла в мегаполисите на Европа. Много
ефектно и модерно звучи съчетанието на примитивни
каменни стени и комфорт
от мека кожа.
В света на високите
технологии и постоянен
прогрес, когато човекът
трябва да поддържа контакт и да общува с природата и традициите,
дизайнерите се опитват
да вплитат камъка в една
общност, в която изкуствените материали са повече.
И това е един прекрасен начин да се придаде
усещане за непреходност
и вечност.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и
достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”,
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”.
Възложител: Община Стара Загора
Описание: „Строителни и монтажни работи
в рамките на проект „Зелена и достъпна градска
среда за жителите на Стара Загора” по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска
среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на
физическата среда и превенция на риска” на ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”. Обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Улица и междублоково пространство - Улица „Света Троица” от осова точка (ОТ) 40
до ОТ 1211 (между кв. „39” и кв. „3901”); Улица от осова
точка (ОТ) 24 до ОТ 23 (между кв. „39” и кв. „3901”);
Междублоково пространство - УПИ VI - 421, кв. „39”;
(Между ул. „Ген. Гурко”, ул. „Хр. Ботев”, ул. „Отец Паисий”/ Междублоково пространство между бул. „Славянски”, ул. „Хаджи Димитър Асенов”, ул. „Бяло море” и
ул. „Цар Иван Асен II” - УПИ IV за озеленяване, кв. „186”
и прилежащи улици (Бяло море)“; Обособена позиция
2: „Междублоково пространство между ул. „Любен Каравелов”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Братя Жекови” и ул.
„Св. Кирил и Методий” - УПИ I КОО, жил. строителство
и подземни гаражи, кв. „38” (западно от РЗИ)“; Обособена позиция 3: „Междублоково пространство между
ул. „Ал. Батенберг” и ул. „Ген. Столетов”, северно от
Детска градина №2 „Зорница” и Детска ясла №7 „Еделвайс” – УПИ I - 3325, кв. „7801“; Обособена позиция 4:
„Улица „Братя Жекови“, в участъка между бул. „Св. П.
Евтимий“ и ул. „Стефан Караджа“; I етап“; Обособена
позиция 5: „Улица „Братя Жекови“, в участъка между
бул. „Св. П. Евтимий“ и ул. „Стефан Караджа“; II етап,
Междублоково пространство южно от ул. „Стефан Караджа” №26 - УПИ I общ., кв. „52б” (до Спортна зала)“;
Обособена позиция 6: „Улица „Климент Охридски” южно от ул. „Граф Игнатиев” и междублоково пространство между ул. „Гр. Игнатиев", „Ангел Кънчев",
„Българско опълчение", „Св. Княз Борис" - южно от ул.
„Граф Игнатиев” №46 - УПИ I жил. строителство и под-

земни гаражи, кв. „89”; УПИ Х жилищно строителство,
кв. „89”; Улица „Климент Охридски” от осова точка
(ОТ) 504 до ОТ 506; (източно от Първо кметство)“;
Обособена позиция 7: „Улица от осова точка (ОТ) 169,
преминаваща през ОТ 33 до ОТ 168, Улица от осова
точка (ОТ) 33 до ОТ 38, находяща се южно от бул.
„Цар Симеон Велики”, между ул. „Стефан Стамболов”
и ул. „М-р Т. Кавалджиев”; Междублоково пространство
между ул. „П. Славейков”, ул. „Света Богородица”, ул.
„Генерал Гурко” и ул. „Христо Ботев” - УПИ I жил. стрво и подземни гаражи, кв. 14;(зад III поликлиника); Улица
„Димитър Наумов” в участъка между ул. „Братя Жекови” и бул. „Славянски“; Обособена позиция 8: „Междублоково пространство между ул. „Христо Ботев
и ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Българско опълчение” и бул.
„Славянски” – УПИ I жилищно строителство и подземни гаражи, кв. „96”; (източно от ХЕИ); Междублоково
пространство - УПИ II жил. строителство и подземни
гаражи, кв. „48” (Краставицата); Междублоково пространство между ул. „Братя Жекови" и ул. „Гео Милев"
- УПИ I жил. строителство и подземни гаражи, кв. „47“;
Обособена позиция 9: „Междублоково пространство
между ул. „Васил Левски”, ул. „М-р Т. Кавалджиев”, ул.
„Ген. Столетов” и ул. „Екзарх Антим I” - УПИ I - 3260,
кв. „8503” и тупик; Междублоково пространство между
ул. „Цар Иван Асен II", ул. „Хаджи Димитър Асенов",
на юг от ул. „Братя Жекови” - УПИ I - 285, кв. „8201”;
УПИ I - 278, кв. „8202” (уличка под Канала)“; Обособена
позиция 10: „Зелена площ в сервитута на р. Бедечкамежду ул. „Хан Тервел", бул. „Крайречен” и ул. „Христина
Морфова" - кв. „415а”; Междублоково пространство
между ул. „Екзарх Антим I”, ул. „Стефан Стамболов, ул.
„Васил Левски” и ул. „Генерал Столетов” - УПИ I - 3254,
кв. „8502“ Чрез изпълнение на предвидените СМР се
цели подобряване на физическата и жизнена среда в
град Стара Загора като предпоставка за осигуряване
на устойчива и екологична градска среда с по-високо
качество на живот и нови възможности за социално
и икономическо развитие.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 3 226 540.29 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в
дни: 100
Срок за получаване на документация за участие: 19.11.2014 г. Час: 15:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 19.11.2014 г. Час: 15:00
Отваряне на офертите: гр. Стара Загора, бул.

„Цар Симеон Велики” №107, сградата на общинска
администрация
Дата: 20.11.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Мария Боянова
Факс: 042 259132; 042 601540
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики" №107
Адрес на възложителя:
http://www.starazagora.bg
Телефон: 042 614813; 042 614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg

www.ksb.bg
www.vestnikstroitel.bg

И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

3Наименование: „Изграждане на информационно-културен
център в град Троян"
Възложител: Община Троян
Описание: В рамките на поръчката следва да бъдат извършени строително-монтажни работи (СМР), необходими за преустройството и надстрояването на съществуваща
сграда в информационно-културен център в
град Троян. Изпълнението на обекта на обществената поръчка следва да се осъществи
в съответствие с действащото българско
законодателство за строителство въз основа на изходна информация: инвестиционен
(технически) проект, количественa сметкa

към него и технически спецификации (приложени към документацията за участие).
Строително-монтажните работи (СМР),
предмет на поръчката, обхващат изпълнението на дейности по следните проектни
части: Архитектура, Конструкции, Електро,
ВиК, ОВ, Енергийна ефективност, ПБ и ПБЗ.
Поръчката включва и закупуване, доставка и
монтаж на машини, оборудване, обзавеждане
и съоръжения, необходими за пълноценната
експлоатация на информационно-културния
център.

Oсн. предмет: 45212300 - Строителни
и монтажни работи по общо изграждане на
сгради с културно предназначение
Прогнозна стойност: 323 279.59 лева
Общо количество или обем: Одобрената от Държавен фонд „Земеделие" прогнозна
стойност за изпълнение на поръчката е: •
306 905,29 лева (триста и шест хиляди, деветстотин и пет лева и двадесет и девет
стотинки) без ДДС за извършване на предвидените строително-монтажни работи;
• 5134,30 лева (пет хиляди, сто тридесет и
четири лева и тридесет стотинки) без ДДС
за непредвидени разходи за СМР; • 11 240,00
лева (единадесет хиляди, двеста и четиридесет лева и нула стотинки) без ДДС за закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и
съоръжения. Непредвидени разходи са разходи,
възникнали в резултат на работи, които не е
могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране и водят само до увеличаване
на количествата, заложени предварително
в количествено-стойностната сметка. При
подготовката на своята ценова оферта участниците следва да се съобразят с посочените

прогнозни стойности на изброените по-горе
отделни видове разходи. При всички случаи
стойността на непредвидените разходи за
СМР не може да надвишава посочената прогнозна стойност, както и не може да надвишава 5% от стойността, предложена за изпълнение на строително-монтажните работи.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 6
Срок за получаване на документация за
участие: 07.11.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.11.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Постъпилите
оферти се отварят в сградата на общинска
администрация - Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане" №1 в Заседателната зала на трети
етаж.
Дата: 10.11.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Полина Павлова
Факс: 0670 68060
Адрес: пл. „Възраждане" №1
Адрес на възложителя: wwwl.troyan.bg
Телефон: 0670 68028
E-mail: mayor@troyan.bg

Още на: www.vestnikstroitel.bg

ǸȍȒȓȈȔȕȈȚȈȘȐȜȈ

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

Тираж 8000 бр.
Тираж до 2500 бр.
Тираж над 2500 бр.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА
Цяла страница
1/2 страница
1/4 страница
1/8 страница

Специализирана строителна фирма в заваряване и монтаж на ПЕВП, ПП тръбопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване и технологични тръбопроводи предлага 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 професионален опит и лицензирани заварчици.
За контакт: 052 614900, 0887 877661

1000 лв.
500 лв.
250 лв.
125 лв.

НОВО!

0,20 лв./бр.
0,40 лв./бр.
0,25 лв./бр.

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТНИ СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 3 часа и обработка на материала
Фотозаснемане до 6 часа и обработка на материала
Видеозаснемане 1 ден

150 лв.
300 лв.
250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

НОВО!

8. ПРЕДПЕЧАТ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПОСТЕРИ

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА
(www.vestnikstroitel.bg)

За членове на КСБ
За външни клиенти

Размер
Цена

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

225х48 пиксела
150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 10 кв. см

20 лв.

За суми над 1500 лв.
За суми над 2500 лв.
За суми над 10 000 лв.

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.
Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст)
се подават до вторник същата седмица.

50 лв.
100 лв.

бонус 1 стр. PR материал
бонус 2 стр. PR материал
20% + бонус 2 стр. PR материал
За контакти:
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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ǶșȚȘȖȊȐȚȍȒȖȐȚȖȕȐȒȖȋȈȕȧȔȈȌȈȗȖȚȢȕȈȚ
Общата площ на проекта ще е 800 хектара
Едно от решени ята
на този все по-належащ
проблем идва под формата на споразумение
за партньорство между
малдивското правителство и архитектурното
б ю р о D u t c h D o c k la n d s
International. То цели осъществяването на найголемия в света проект
за изкуствени плаващи
острови с обща площ от
800 хектара, които ще
остават над водата, независимо колко още ледници ще се стопят.
Dutch Docklands вече
са се доказали в родната Холандия, където са
изградили подобни обекти за затвори и жилищни
сгради, направени от пло-

Страницата
подготви
Емил Христов
Малдивите е най-ниско разположената държава в света със средна
надморска височина едва
метър и половина. Този
факт несъмнено тревожи жителите на страната. В миналото, за да
се справят с проблема,
и н же нери те из пол з ва ли пясък и баластра, за
да защитят островите
от потъване. Подобна
политика в последните
години обаче сериозно
застрашава морската
екосистема.

ǵȍȒȈȌȈȝȖȌȐȔȊȢȊȊȢȏȌțȝȈ

„Пътеката на вярата” е пасаж в планина в провинция
Хунан, Китай. Тя е изработена от много здраво стъкло,
чиято дебелина е 6 см. Широчината й е по-малко от 1 м.
Покрай нея има висок прозрачен парапет.
Намира се в Националния парк „Тианмен“, на височина
1430 м над морското равнище. Дължината на конструкцията е 60 м. До нея се стига с лифт, гледките от
който са не по-малко въздействащи.
Самата „Пътека на вярата” буквално е закачена за
отвесни скали в планинския масив. Когато човек стъпи
на нея, под краката му зейва огромна пропаст. По-храбрите могат спокойно да тичат по нея, но засега се забелязва, че посетителите предпочитат да се движат с
мравешко темпо, вкопчили се здраво в парапета или държащи се за скалите, издигащи се от едната й страна.
Онези, които решат да се разхождат по съоръжението, още в началото трябва да обуят специални терлици върху обувките си, за да не издраскат стъклото.
Това прави изживяването още по-страховито, защото
се хлъзгат и човек има чувството, че кара кънки, разказват посетителите.
Стъклената пътека е първата по рода си в Китай.
Създателите й са се вдъхновили от подобна, минаваща
над пропаст в Големия каньон в САЩ.

ȇȗȖȕȐȧȚȍșȚȊȈȗȢȘȊȐȧ
ÄȓȍȚȧȡ´ȊȓȈȒ

Страната на изгряващото слънце е тръгнала
по пътя към следващото поколение бързи влакове.
Япония вече проведе първите публични тестове на
новия си влак, базиран на магнитна левитация. Докато традиционните ултра бързи влакове се движат
по обичайните релси със скорост до около 320 км/ч,
новата „летяща” мотриса може да достигне 497 км/ч,
използвайки технологията L-Zero. Така от Токио до
Нагоя разстоянието се взима за 40 минути. Очаква
се системата да започне да функционира към 2027 г.
Централната японска железопътна компания
проведе публична демонстрация на новата технология L-Zero, която движи влака със скорост от около
160 км/ч, преди да включи маглев системата, плавно
ускорявайки до близо 500 км/ч. Иновативната технология използва серия от магнити вместо колела,
което позволява по-бързо и по-гладко возене.

ǛǺǽǾǼǺǴȁǬǸǺǽǾǮǱǾǼǴǷǺǮǗǺǹǰǺǹ
Британската архитектурна
фирма Knight Architects и проектантската компания AKT направиха подвижен пешеходен мост в лондонския
квартал Падингтън. Интересното
при него е, че той се отваря и затваря като традиционно японско ветрило. Мостът се състои от пет
стоманени греди, стабилизирани с
противотежести, които се издигат
и се спускат, създавайки ветрилообразен ефект. Първата се отваря
на 70 градуса, докато последната се
вдига до едва 2,5 метра над водната повърхност. Съоръжението е широко 3 м, дълго 20 м и пресича канала
Гранд Юниън в обновената зона на
Мърчант скуеър.
Намира се близо до Търкалящия
се мост на Томас Хедъруик, който
се „сгъва“ на топка.
А рх и те к т и те от K n ig h t
Architects, които са специализирани предимно в дизайн на мостове,
спечелиха конкурс през 2012 г. със

своята „кинетична скулптура“, която може да пропуска плавателните
съдове в канала.

ǪȢȋȓȍȘȖȌȕȐȕȐȠȒȐșȔȍȕȧȚȔȍȌȕȐȚȍ
ȗȘȖȊȖȌȕȐȞȐ
Учени от университета Кеймбридж създадоха здрави и леки
проводници от въглеродни нанотръбички. Според британските
специалисти в бъдеще те могат
да заменят медните, но за целта
е нужно да бъдат подобрени проводящите им свойства.
Въглеродните нишки са получени в специална пещ, в която се
поддържа температура над 1000
градуса по Целзий. Дебелината им
е 1 мм и са напълно годни за експлоатация.
„Все още сме далеч от промишленото производство, но нашата
цел е да победим медта”, обяснява
Кристоф Козиол от университета
Кеймбридж.

чи от бетон и полистиренова пяна. За нуждите
на проекта на Малдивите
ще се използват структури, които ще бъдат
закотвени с помощта на
кабели. Те ще направят
платформата стабилна
дори по време на бури.
Наред с това дизайн ъ т н а з а ко т в я щ и т е
устройства ще нарушава минимално релефа на
дъното и ще позволява
с в о б о д н о т о д ви же н и е
на подводните течения.
О т делн о съ з даването
на множество подобни
малки острови няма да
затъмнява водите, нама лявайки до минимум
влиянието върху морския
живот.

ǰȒȐȓȐȔȟȍȚȖ
ȏȈȑȖȋȈșȚȈȊȈțȔȕȖ
Дизайнери представиха умно
килимче за йога, което следи дали
изпълнявате упражненията правилно. С помощта на собствения
ви телефон и специално приложение, което се продава заедно с
постелката, хората ще могат
самостоятелно да практикуват
спорта вкъщи без инструктор.
Изобретението е получило името SmartMat, а стойността му е
447 долара.
Интелигентната вещ е оборудвана с LED осветление, което помага коректно да изпълнявате упражненията, има USB и
се свързва с вашия телефон чрез
Bluetooth.
С едно зареждане килимчето
може да работи 6 часа. То има
функции за измерване на теглото, следи изгорените калории и
т.н. Преди започване на занимания ще ви се наложи да въведете някои данни за себе си (мъж/
жена, възраст, тегло и ръст).
Това ще помогне на устройството да следи физическото ви натоварване и ефективността на
упражненията.

Проводникът от въглеродни нанотръбички (CNT) е десет пъти полек от медния и 30 пъти по-здрав.
Основният му недостатък засега
е, че CNT провеждат 2,5 пъти послаб ток.
В бъдеще изследователите планират да съсредоточат усилията
си върху създаването на хибридни
проводници, състоящи се от мед и
CNT.

ǬȎȖȉȕȈȒȈȜȍȔȈȠȐȕȈȏȈȍșȗȘȍșȖ
Компания от Хонконг създаде
джобна кафе машина за еспресо, която работи без електричество или батерии. Джаджата
носи името „Минипресо“ и е с
височина 25 см и тегло 363 г и
на външност прилича на термос.
Тя работи с ръчно натискане на
бутало и напитката се приготвя
много бързо, като е и с отлично

качество.
За да си направите една доза,
са необходими само мляно кафе или
капсула и топла вода. Налягането,
което създава, е като на традиционните машини за еспресо. За
слабо кафе бутонът трябва да се
натисне 13 пъти, за еспресо - 18, а
за двойно еспресо - 28. Цената на
„Минипресо" е 39 щатски долара.
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Инвестицията е на стойност 15 млрд. долара

Страницата
подготви
Мирослав Еленков
Гигантът Samsung ще
вложи 15 млрд. долара в

изграждането на огромен
завод за производство на
чипове на територията на
Южна Корея. Началото на
строителството на новите производствени мощно-

сти е предвидено за първата половина на 2015 г.,
а завършването им – през
2017 г. Заводът ще бъде
във вече съществуващия
индустриален комплекс на

компанията „Годек” в
Пьонтек, на около 80 км
южно от Сеул.
Местните власти
се съгласиха да сътрудничат при планирането, строежа и дейността на новия
комплекс, отбелязват от
компанията. Благодарение
на него Samsung има наме-

ǚǭȅǱǽǾǮǱǹǴȋǾȂǱǹǾȆǼǮǡǺȄǴǸǴǹǽǾǬǹǬ
ÅǝǯǼǬǰǬǹǬǯǺǰǴǹǬǾǬµ
Обществен център
в Хошимин беше обявен
за „Сграда на годината
2014“. на Световния фестивал на архитектурата
в Сингапур. Постройката
е бивш рециклиран параклис и е по проект на фирмата a21studio. Тя е предназначена за обществени
прояви и младежки център.
Стоманената конструкция и металните плоско-

сти, от които е изграден
центърът, са остатъци
от предишни проекти на
архитектите, което е
ограничило максимално
вложените средства. В
сградата има кафене, обзаведено с рециклирани
мебели. Журито начело с
английския архитект Ричард Роджърс (носител на
„Прицкер” за 2007 г.) мотивира решението да се от-

личи тъкмо този проект с
това, че авторите му са
постигнали максимален

ефект с минимално количество вложени материали.

ǷȘȍȌșȚȈȊȐȝȈțȕȐȒȈȓȍȕȔțȏȍȑ ǵȈșȢȘȟȈȊȈȚȗȘȐȌȊȐȎȊȈȕȍȚȖ
ȗȘȖȍȒȚȐȘȈȕȖȚǼȘȈȕȒǫȍȘȐ
șȊȍȓȖșȐȗȍȌȊǳȖșǨȕȌȎȍȓȐș

Само преди няколко дни в Панама отвори врати
новият Музей на биоразнообразието Biomuseo. Сградата е истинско бижу и още отдалече ясно разкрива
предназначението си – цветна и разнообразна като
природните творения и явления. Проектът за нея е на
носителя на „Прицкер” Франк Гери, който за пръв път работи в Латинска Америка. Зданието е замислено в чест
на уникалното биоразнообразие и ролята на Панама в
развитието на региона и на естествените науки. Зад
осъществяването му стоят панамската неправителствена организация фондация „Амадор” и американският
научноизследователски институт „Смитсониън”. Идейният проект на галериите в музея е дело на водещата
фирма за дизайн Bruce Mau Design. Архитектът Франк
Гери, чиято съпруга е от Панама, смята, че музеят трябва да се превърне в една от иконите на страната. Затова мястото, на което се издига – на входа на Панамския
канал, символизира значението му като врата към познанието за природата. Сградата не просто привлича
погледа, но едновременно с това подчертава околния
пейзаж и се вписва изключително успешно в него.

ǪȈȚȐȒȈȕȢȚȌȈȘȧȊȈȝȐȓȍȊȘȖ
ȏȈÄǨțȠȊȐȞ´
Папата обеща да дари 100 хил. евро за поддръжката
на бившия нацистки лагер „Аушвиц” край Освиенцим в
Полша. Новината бе обявена от държавния секретар
на Ватиката Пиетро Паролин. Той заяви, че държавата
има „ограничени ресурси и затова сумата е малка”. „Все
пак средствата са израз на нашата пълна подкрепа към
фондацията „Аушвиц-Биркенау”, допълни той. Ватиканът
е 31-ата държава, която дава дарение на фондацията,
стопанисваща бившия концентрационен лагер, където
по време на Втората световна война нацистите са
убили стотици хиляди затворници в окупирана Полша.

До 2025 г. придвижването по улиците на Лос Анджелис
трябва да стане по-безопасно, а използването на велосипеди
да се увеличи и непрекъснато да се поощрява. Това е записано
в нов стратегически план за развитието на града „Големите улици на Лос Анджелис”, който беше представен от властите. Стратегията цели също да се намалят смъртните
случаи от пътни инциденти, да се обезопасят районите на
училищата и да се увеличи времето, през което работят
уличните лампи.
За целта ще нарасне дължината на алеите, а пътеки
за колоездачи ще има до всички автобусни спирки. Статистиката през последните години показва, че Лос Анджелис
е на 28-о място сред първите 50 най-добри града за велосипедисти в САЩ. Градската управа предвижда също да се
използват нови технологии, които да улесняват шофьорите
при намирането на свободни места за паркиране. Проучвания
показват, че 30% от трафика в града се дължат на автомобилисти, които обикалят улиците в търсене къде да спрат.

рение да запази лидерските си позиции на пазара
на смартфони на фона на
новите продукти от конкурента Apple с увеличени
екрани. А така също и да се
противопостави на ръста
на китайската компания
Xiaomi, която е техен голям
конкурент. В последните 5

години на пазара на чипове на фона на жестоката
ценова конкуренция останаха само 3 големи фирми –
Samsung, SK Hynix и Micron
Technology. Търсенето на
тези изделия остава високо, независимо дали става
дума за елементи на процесорите или на паметта.

ǷȘȈȊȧȚȏȌȈȕȐȍȊǲȐȚȈȑ
ȊȌȢȝȕȖȊȍȕȖȖȚȒȈȘȚȐȕȈ
Модерен Китай продължава да се развива
в тясна връзка с националната си култура.
Това поне показва проектът на водещата
световна архитектурна компания Aedas, чийто екип представи плана си за международен
финансов център в град Джухай. Проектът е
вдъхновен от историческата творба „Девет
дракона” от 1244 г. на художника Чен Ронд,
създадена по времето на династията Южен
Сун. Платното, което сега се намира в Бостънския музей на изящните изкуства, символлизира мощта на водните дракони.
В древната китайска литература те са
магически същества, способни да се справят
с бури и наводнения, и често се използват
при описанието на мощта на нещо ново. Това
е символ на новата финансова зона, обясняват авторите на проекта.
Сградата ще е висока 334 м и привлича
вниманието с решението на архитектите да
превърнат вертикалната част на постройката в покрив на ниските части. Небостъргачът трябва да е готов до 2017 г.

ǷȘȐȒȓȦȟȐȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ
ȕȈǨȑȜȍȓȖȊȈȚȈȒțȓȈ

ǻȒȘȈȑȕȈșȚȘȖȐșȚȍȕȈȗȖ
ȋȘȈȕȐȞȈȚȈșǸțșȐȧ
Украйна започна строежа на стена по протежението на
границата с Русия. Дължината й ще е около 2000 км. Тя ще
представлява двуметрова желязна ограда с бодлива тел, по
която ще тече ток. От украинската страна на стената ще
има и ров с бетонна основа с дължина 3 м и дълбочина 2 м.
Стената ще обхваща границата в рамките на Черниговска,
Сумска, Харковска област, частично в Донецка и в Луганска
област, сухопътния участък на границата с Крим и по крайбрежието на Азовско море. 150 км от нея ще минава през
контролирани от проруските бунтовници райони. Тя трябва
да е завършена до края на 2015 г., като за построяването й
ще бъдат отделени милиони, обясниха украинските власти.
Вътрешният министър Арсений Аваков е убеден, че построяването на съоръжението между Украйна и Русия ще даде
повече сигурност на украинците.

Най-посещаваният паметник на планетата – Айфеловата кула в Париж, е с нов облик след 2-годишен ремонт. 325-метровата кула се е сдобила със
слънчеви панели и вятърни генератори. Съоръжението е реконструирано за 30 млн. евро. Промените
обхващат изцяло първия етаж, който до момента
бе най-малко посещаван. Изграден е стъклен под,
който позволява на посетителите да разгледат
околността от 57 м височина. Двата обширни павилиона на първия етаж са напълно разрушени под
ръководството на изтъкнатия местен архитект
Моати Ривиер. На тяхно място са изградени конферентна зала, няколко магазина, ресторант и музей,
който представя на седем екрана 125-годишната
история на кулата.
Най-популярният символ на Париж вече разполага
с четири слънчеви панела с обща площ от 10 кв. м.
Те покриват половината от нужната топла вода в
съоръжението. Също така два малки вятърни генератора ще произвеждат около 10 хил. киловата
енергия на година. Айфеловата кула се посещава
всяка година от около 7 млн. посетители. Огромното съоръжение трябва да се пребоядисва на всеки
7 години, като всеки път се използват над 60 т боя.
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Японските
барабанисти
отбелязват
20 години
на сцената
Страницата
подготви
Мартин Динчев

Японските барабанисти Yamato ще представят новата си програма
On the Road в зала 1 на
НДК на 28 октомври. Атрактивните музиканти
вече 20 години радват
хората по света и ги заразяват със своята вдъхновяваща енергия и силен
дух. Изпълненията им са
просмукани от идеята,
че барабанният ритъм,
както и сърдечни ят, е

същинският пулс на живота.
Yamato са изнесли над
2400 представления в 55
страни по цели я свят.
В с и ч ко з а п о ч в а п р е з
1994 г. – първите им изяви са в Китай пред 20 000
души в рамките на четири представления. Следващите им спектакли са

в други азиатски страни,
включително Индонезия,
Южна Корея и Сингапур.
През 1997 г. стъпват и
в Южна Америка, а през
19 9 9 г . з а п ъ р ви п ъ т
участват на фестивала в
Единбург, където пресата
ласкаво ги определя като
„музиката на душата”. С
това се слага и началото

=$=ǹǴǻǼǱǹǬǽȋǮǛǬǼǴǲ
Преди 8 години Zaz се
премества от Бордо в Париж, за да сложи начало на
изключително успешната
си музикална кариера. Заживявайки в столицата, тя
започва работа като кабаретна певица, която никога
не слиза от сцената и пее
без микрофон. Zaz обаче не
се задоволява с предсказуемата рутина на кабарето и
вместо това решава да пее
по улиците на Монмартър.
Спонтанният й репертоар включва песни на артисти Ела Фицджералд и Едит
Пиаф, а в някои от тях е замесен самият Шарл Азнавур.
Иконичният певец, който с
готовност партнира на Zaz
в изпълнението на неговата
собствена песен J’aime Paris
au mois de Mai (I Love Paris
in May), е недвусмислен в
своето мнение: „Тя има вроден широк диапазон, може да

изпее всичко и всеки път ще
докосне душата ти. Ще отиде толкова далече, колкото
може, и после ще продължи
дори още малко. Тя вече има
уникална кариера, фенове и
международна репутация.”
Zaz не скрива амбицията
си да покани друга легенда –
Куинси Джоунс, да запише
някои от парчетата в предстоящия й албум Paris, който
ще бъде издаден на 10 ноември. Американският композитор и продуцент, отговорен

за Thriller на Майкъл
Джексън, не само приема, но и споделя в интервю, че френската
певица има един от
най-добрите гласове,
които някога е чувал:
„Тя има истински блус
корени в гласа, които
ще те накарат да се
закълнеш, че идва направо от гетото.”
Албумът Paris е уникален
с това, че за първи път в
своята кариера Zaz е съпътствана от бигбенд. „Може да
почувстваш енергията на
всеки един музикант, което
те кара да се потопиш напълно”, споделя въодушевено
тя. „Джазът е взискателен
музикален жанр, налагащ голяма прецизност и ловкост,
но в същото време имах и
невероятната свобода да
разгърна гласа си и да бъда
по-креативна в своята ин-

на световните им турнета. Днес те са известни
и обичани в целия свят.
Билетите за шоуто
на Yamato в София струват между 30 и 80 лв. и
могат да бъдат намерени
в мрежата на Ticketplus, в
билетния център на НДК
и в магазин „Дюкян Меломан”.
терпретация”, добавя тя.
Неповторимостта на
албума идва и от решителността на Zaz да работи с
иконични френски изпълнители, както никой не го е
правил досега. Тя кани утвърдени музиканти да изпълнят с нея цял набор от песни,
посветени на Париж, на живо
и без никаква предварителна подготовка. Интересен
факт е, че за да запази спонтанността на емоционалното изживяване, умишлено
обуздава присъщото си любопитство относно шансоните, избягвайки техните
оригинални версии, многобройните им интерпретации
и специфичния контекст на
времето, в което са написани. Вместо това тя подхожда към проекта като към
творба с изцяло оригинални
композиции. Резултатът е
пълна свобода за въображението й, което определя музикалните граници на всяка
песен, като водещ жанр е
джазът.

Любимецът на литературната критика в Швеция Лейф Г. В. Першон има зад гърба си 30-годишна
кариера като автор на криминални романи, обагрени с хумор, който преминава в сатира. Освен
бележит писател той е и най-известният криминолог на Швеция, преподавател в Шведската
полицейска академия и редовно консултира полицаите, разследващи тежки престъпления.
Романът „Убийството на Линда”, който е
пропит с ирония, започва с едно на пръв поглед
„обикновено“ убийство: млада жена – курсантка
в Полицейската академия, е намерена мъртва в
апартамента на майка си в шведския град Векшо.
Разследването е поверено на комисар Еверт Бекстрьом, който пристига от Стокхолм заедно със
специално подбрания си екип. Използвайки познанията си за системата, Першон разкрива на
читателите прийомите на комисаря и разбулва
грозната истина за бездействието и цинизма, с
които служителят на реда посреща задълженията
си. Въпросът, кой и защо е убил Линда, неизбежно
поставя на дневен ред ефикасността на разследващите, хвърля светлина върху тяхното чувство
за дълг и професионална преценка, която за жалост често се влияе от стремеж към надмощие
и реваншизъм.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ÅǝȆǰǴȋǾǬµ
Истори ята на филма
е вдъхновена от личните изживявания на режисьора Дейвид Добкин със
собствените му родители
– властен баща адвокат
и емоционално нестабилна майка. Той се озовава в
трудната позиция да се грижи за
майка си през последните етапи
на нелечимо заболяване, след като
баща му е починал. Затова и Добкин от дълго време е обмислял
възможността да направи лента
за сложните емоции на подобно
преживяване, в каквото много възрастни се оказват.
Сюжетът ни среща с Джоузеф
(Робърт Дювал), който е известен
в малкия град със своята безкомпромисност. На него се е метнал и

синът му Ханк (Робърт Дауни-младши) – успешен адвокат в големия
град, който е избягал далече от
родния си дом. Семейна трагедия
обаче го принуждава да се върне
обратно – при властния си баща
и при хората, които се е опитал
да забрави. Плановете му за бързо
прибиране са осуетени, след като
се оказва, че баща му е обвинен в
убийство. Най-плашещото обаче е,
че той няма алиби и никакъв спомен
от въпросната нощ.

ǯȈȈȒȚȤȖȘșȒȐȧ
șȢșȚȈȊ

Зрителите са свикнали да виждат Робърт
Дауни-младши в роли на необикновени герои,
като Тони Старк („Железният човек”) или Шерлок
Холмс, но в „Съдията” той е изправен пред съвсем
ново предизвикателство. Образът му напомня
на пословичната метафора за всепомитащата
сила, която среща непробиваем обект. В конкретния случая това е непреклонният му баща,
който упорито се противопоставя на евентуалното възстановяване на отношенията между
баща и син. „Докато четях сценария, винаги си
представях Робърт Дювал в ролята на бащата”,
признава Добкин. А след като се присъединява

към актьорския състав, химията между
Дауни и Дювал пресъздава по невероятен
начин отношенията между главните герои,
които са в центъра на филма. „Дювал внесе
нещо толкова уникално, защото самият той
е от друго време и с други ценности. Той е
като непробиваема стена и Ханк трябва да
изкачи Еверест, за да се свърже по някакъв
начин с този човек”, добавя режисьорът.
След избора на главните изпълнители актьорският ансамбъл бързо се допълва с още
значими имена: номинираната за „Оскар” актриса Вера Фармига („Високо в небето”, „От другата страна”) е любовта на живота на Ханк,
която той е изоставил в миналото; носителят
на „Оскар” Били Боб Торнтън („Бръсначът”) е
острият и рязък прокурор, който влага цялото
си настървение, за да прати съдията в затвора;
Винсънт Д’Онофрио („Пълно бойно снаряжение”) и
Джереми Стронг („Линкълн”) се превъплъщават в
братята Ханк, които са останали в малкия град
при семейството.

МАРШРУТИ

петък, 17 октомври 2014

СТРОИТЕЛ

35

Фонтанът
на Нептун

³ÔÒÂÈÜÔÏÂÓÄÐÃÐÆÂÔÂ
ÏÂÃÒÇÅÂÏÂ£ÂÍÔÊËÓÌÐÎÐÒÇ

Светослав Загорски
Кой е най-красивият
град, разположен на брега
на Балтийско море? Този
въпрос няма еднозначен
отговор, но мнозина биха
отговорили, без да се замислят, че това е най-голямото полско пристанище – Гданск. Градът има
изключителна архитектура и едновременно с това
е символ на борбата за
свобода още от далечния
X в. Той е отдалечен на
около 1900 км от София, но
мнозина от нас със сигурност си спомнят, че именно той започна да събаря
доминото, което срути в
крайна сметка и Берлинската стена. Искрата се
запали в една от гданските корабостроителници,
където Лех Валенса създаде „Солидарност”. Днес на
синдикалиста е кръстено
летището в Гданск.
Неслучайно в града
прозвучава и първият залп
от Втората световна
война – той е най-важното пристанище в Балтийско море и дълги години е
немско владение под името Данциг. През 1793 г. е
присъединен към Кралство
Прусия, в което остава до
края на Първата световна
война. Според Версайския
мирен договор Гданск получава статут на свободен
град, управляван от Обществото на народите.
Ето защо Хитлер започва оттук и през 1939 г.
германският военен кораб
„Шлезвиг Холщайн” открива огън по полския морски
форт Вестерплате. Легендата разказва, че тогава Полша е имала право
само на 78 военни, които
да з а щ и т ават порт а.
Впоследствие още хора
се промъкват тайно като
цивилни и общият им брой
достига близо 200 души.
Те успяват да опазят полуострова в продължение
на една седмица, борейки
се срещу 2000 германски
войници. Според повечето местни накрая са се
предали, защото мунициите им свършили. Днес
мястото е превърнато
в парк, а в центъра му се
издига монумент в памет
на загиналите.

И говорейки за история и за кораби, можете
да видите много от тях
в близост до едно от найвълнуващите места в
града –

Старото пристанище

монополист по онова време в търговията в района на Балтийско море. В
средата на XVI в. Данциг
е най-важното балтийско
пристанище и най-големият град в Полша.
Когато се разходите из
днешен Гданск, няма как да
останете равнодушни от
красотата и невероятната атмосфера, която цари
навсякъде в селището.
Сградите тук са по-големи, а улиците – по-широки
от тези в другите средновековни градове, много
красиви домове са още от
времето на Лигата на ханзата.

Старинни и красиви Златната порта
плавателни съдове, с високи мачти и галантно
е мястото, откъдето
ра з п ъ н ат и пл ат н а,
т о в а р н и и в о е н н и,
Златната порта,
откъдето тръгва обиколката
пътнически, малки и
големи колкото 6-етажни здания, в морето
или в реката. Между
тях понякога си позволяват да плават дори
смели канута, управлявани от запа лени авантюристи или
просто от туристи.
Да разгледаш града
по вода, всъщност не
би ви звуча ло така
странно, ако знаехте,
че в топлите месеци
по р. Мотлава, на която е разположен Гданск,
се движи воден трамвай,
който на цената на нормален билет за градския
транспорт изпреварва
със завидна преднина повечето задръствания по
успоредните улици.
Ако се върнем обратно назад в историята,
то всичко започва през
997 г., когато Гданск е
споменат в летопис за св.
Мариацката улица
Адалберт Пражки с името
Gyddanyzc. Археологическите разкопки установя- започват всички първи
ват, че на територията разходки в Стария Гданск.
му е имало поселение още Тя е проектирана от арпрез V в. Славяни от пле- хитекта Абрахам ван ден
мето поморяни започват Блоке през 1612 – 1614 г.
да заселват района през на мястото на готическа
VII в., а немски колонисти порта от XIII в., която е
– в XII в. През 80-те годи- била част от старите
ни на X в. на мястото на градски укреплени я. В
съвременния Гданск е по- близост до нея се намира
строена отбранителна късноготическата сгракрепост от княз Мешко I да на Братството на св.
за защита срещу езич- Георги.
ниците. Така зароденото
Минали през нея, стиселище се превръща в гате до красиви я глаоживен търговски център вен площад „Длуги Тарг”
с около 10 000 жители в – „Дългия пазар”, и униначалото на XIV в., но през калните къщи от XVII в.
1308 г. то е превзето и по Мариацката улица. На
разрушено от тевтонски- този площад си заслужате рицари. Градът отново ва да се обърне специално
процъфтява под властта внимание на Нептуновия
на рицарите и през 1361 г. фонтан – също шедьовър
става пълноправен член на Абрахам ван ден Блоке
на Лигата на ханзата – от 1617 г.
търговски съюз, който е
Артуровото здание

Гледка от Старото пристанище

Красивата фасада на Артуровото здание

ресни за посетителите са
цистерианската катедрала „Олива” и цистерианският манастир „Олива”.
Но колкото и да обикаля човек уличките на града, да се оглежда и снима
всичко наоколо, нищо не
може да се сравни с една
панорамна гледка от птичи поглед. И за нея съвсем
не е нужен самолет, а само
воля да изкачиш около 450
стръмни стъпала на

готическата църква
„Св. Мария”.
хора без синя кръв, улицата създава усещането, че
всеки момент по паветата ще изтрополят подковите на рицарски коне.
В близост до

ул. „Длуга”

също е разположено на
площад „Длуги Тарг”. То е
било място за срещи на
търговци и средище на
социалния живот. Името
е взаимствано от легендата за крал Артур, който
се смята за олицетворение на рицарството. Първоначално в Англия, а след
това и в други европейски
страни на негово име са
кръщавани здания, където
се събирали рицари и аристократи.
На метри от площада
започва най-известната
улица в селището – „Длуга”. Дългата улица представлява красива пешеходна зона, известна като
Кралския път, по който в
миналото е минавала процесията на владетелите,
посещавали Гданск. Достъпна в днешно време и за

се намират две по-малки чаровни улички – „Пивна” и „Мариацка”. Денем и
двете предлагат на всеки
ъгъл всевъзможни кехлибарени накити на сравнително достъпни цени, а нощем
се превръщат в галерия
от по-големи и по-малки
пъбове, бирарии, клубове и
ресторанти. И, да, сервитьорът не греши – бирата се сервира със сламка
за дамите, а при желание
може да се сипе на дъното на чашата и черешов
сироп.
След като сте разпуснали с пиво, можете да се
насочите и към различните забележителности.
Отбийте се в Кметството – великолепна сграда
от XIV в., в която днес се
помещава музеят, представящ основаването и
историята на града. В близост е Кралският параклис, построен от полския
владетел Ян III Собиески
в периода 1678 – 1681 г. в
стил барок. Много инте-

Тя е 105 м дълга, внушително висока и претендира да бъде най-голямата
тухлена църква в света.
Срещу две злоти човек
може да се качи до върха й
да се полюбува на гледката, която побира Стария
Гданск на една длан и разкрива останалата част
от селището.
Строежът на храма
започва през 1379 г., като
корабът й е широк 66 м.
Има странични крила и
трансепт. Днес църквата може да побере около
25 000 богомолци.
И, разбира се, рано
или късно човек стига до
Балтийско море, което в
залива на Гданск е винаги
спокойно, навярно заради полуостров Хел, който
пази плажа от силните
северни ветрове. Независимо по кое време на годината сте там, няма начин
да не намерите много нови
приятели. Най-често това
са цели ята лебеди, които
само чакат някой да им се
полюбува, за да изпросят
трохи или нещо по-съществено за ядене. А ако
имате късмет, е напълно
възможно да зърнете дори
черен или петнист лебед,
открояващи се на белия
фон.
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Following the procedure under Article 20 paragraph 2 of CBA

4,202 companies registered in CPRB
BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov presented the state of the construction industry for the first half of 2014
A total 4,202 companies were
registered in the Central Professional Register of Builders (CPRB),
said Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi
Linkov, Chairman of the Committee
for keeping, maintenance and use
of the CPRB, during the traditional
press conference, given by the Bulgarian Construction Chamber after
the annual completion of the procedure under Article 20 paragraph
2 of the Chamber of Builders Act.
The press conference was attended
also by Eng. Svetoslav Glosov, BCC
Chairman and Eng. Ivan Boykov,
Executive Director of the Chamber. The event was held at the BCC
headquarters.
“In early 2014 in CPRB were registered 4,303 builders, this figure for

the same period of 2013 was 4,158,
or in other words, at the beginning

of the two calendar years there was
an increase of 150. In 2014 after the

Dr. Yordanka Chobanova, Caretaker Deputy
Minister of Regional Development:

We expect payments under Axis 3
of OPRD to recover by November
Dr. Chobanova, what are
the challenges for you as a
Deputy Minister in charge
of Operational Program
“Regional Development”
(OPRD)?
Our main goal is to work
for the people. When I took
over the post of Deputy Minister of Regional Development “OPRD 2007 – 2013”
was in a very difficult period.
I think this was one of the
most difficult moments for the
program. First, because it is
already the end of the period,
many contracts are completed and they should be properly settled. On the other
hand, I found the program
with two suspended priority
axes – 1 “Sustainable and Integrated Urban Development”
and 3 “Sustainable Tourism
Development”. Meanwhile,
currently the negotiation process for the new Operational
Program “Regions in Growth
2014 – 2020” is in progress.
It also has many challenges.
What we took as measures
in the first days was to ensure timely payment to our
beneficiaries and contractors. You know how critical
the situation in the country
is and therefore it is very important not to lose money.
In this sense the caretaker
government since its first
days decided, despite having
suspended priority axes, payments should be made properly and on time with money

from the budget.
Last month was held a
meeting of caretaker Deputy Prime Minister Ekaterina
Zaharieva with European
Commissioner for Regional
Policy Johannes Hahn and
representatives of DG “Regional and Urban Policy’” of
EC, which you also attended. What was the main topic
of your conversations?
Indeed, we have not yet
made one month from the
beginning of the term when
Deputy Prime Minister Zaharieva visited Brussels just to
address these major problems and challenges that
were before “OPRD 2007 –
2013”, as well, of course, also
before OP “Environment 2007
– 2013”. One of the main
messages she sent to European Commissioner Hahn,
were that the government in
Bulgaria is working at full capacity and mobilization. She

focused on the fact that one
of the most important tasks
of the caretaker government
is recovering of payments
from Brussels. What she succeeded to negotiate is separation of the two priority axes
under “OPRD 2007 – 2013” to
unlock the funds at least under one of them. The rest of
the conversation was devoted
to the new programming period. The topic was discussed
67 cities to have access to
funding under priority axis 1
“Sustainable and Integrated
Urban Development” of OP
“Regions in Growth 2014 –
2020”. We presented the
concept of polycentric development and emphasized
that actually we have to look
at the country’s territory in
its entirety. Besides Sofia,
and nine other cities that are
centers of growth, we need
cities balancers and supporting them. For this case I give
an example.

The government adopted a draft program
for Maritime Affairs and Fisheries
The government adopted a draft program
for Maritime Affairs and Fisheries (MMAF) 2014
– 2020. It is expected to be submitted for regulatory approval in the EC. This was announced
by the caretaker Minister of Agriculture and
Foods Vasil Grudev. He pointed out that its total
budget is 113.5 million euro, which is by 8 million
euro more than that of the period 2007 – 2013.
“The aim of the support is a dynamic, sus-

tainable and competitive development of fisheries and aquaculture in the period 2014 – 2020.
In conformity with these priorities is made a division of 23 measures,” said Grudev. He added
that significant financial resources will be directed towards improving infrastructure in ports,
landing sites, fish markets and boat shelters.
Under this priority, provided financial resources
amount to 25,514,500 euro.

procedure under Article 20 of the
register were deleted 520 entities.
The listed builders are 4,202. In 2013
after the procedure were deleted
456. The registered were 4,054. If
we add and subtract the figures we
will find that in both years we have an
increase of 150 legal entities,” said
Assoc. Prof. Dr. Eng. Linkov. He explained that the fact that companies
are deleted from the register does
not mean that they are bankrupt but
that there is a denial to be registered
in CPRB as builders. “Probably they
will look for their bread and development in other areas or will remain
in the sector, but with another color
– grey-black, he added. “Nearly 400
are the newly registered companies. “Deep respect for the men and

women who run these companies
and have courage in the well-known
conditions to continue working in this
area,” said the Chairman of CPRB.
“The construction industry in
the first half of 2014 marked low
turnovers and negative rate of development – indicators permanently
established since 2010,” said Eng.
Svetoslav Glosov, BCC Chairman.
“Companies’ turnovers are mainly
formed by orders of the state and
municipalities, financed by European
funds. One of the most important for
GDP sectors is still in crisis. The
construction sector has formed 5.5%
of the gross value added for the first
half of 2014, compared to 6.1% of
GVA for the same period of 2013,”
he added.

Marin Vachevski, Deputy Minister of Justice:

EUR 50 M would cost new prison
QHDU6R¿D
Mr. Vachevski, the problem with overcrowded prisons in our country is serious.
What are the plans of the Ministry of Justice
for the construction of such facilities or expansion of the existing ones?
At the end of March this year was made
monitoring of prisons and detention centers
by the EU Committee against torture. The
main problem that was identified by experts
from Brussels was overcrowded sites in Bulgaria and poor living conditions in them. In the
institutions of open type in which are accommodated prisoners with lighter sentences to
five years for intentional crimes and those of
negligence, the residential environment is relatively normal. While in these of closed type
the base is extremely outdated. The prisons
were built 80 years ago. There are not everywhere bathrooms in the bedrooms and other
household requirements are not met either.
That is why I think finally has to be realized the construction of a new prison near
Sofia. This is a topic we have been discussing for more than ten years. Next week we
will hold discussions with companies that

deal with the construction of such complexes.
Leading in the world are three English, two
German and one Israeli company.
For construction of a new prison are
needed between 80 and 100 ha area. In this
context, we have to decide finally where to
build such a site in the Sofia region. Several
places were examined. One is near the village
of Voluyak, the other one is near Yana railway
station. The latter opinion is that the second
option is the most appropriate because it will
be closer to the capital city and for relatives of
the prisoners will be more convenient to visit.
Its capacity will be around 1,200 people.

Before Danube Bridge and after
The Danube Bridge was
built 60 years ago over the
eponymous river between the
cities of Ruse and Giurgiu.
Called also Friendship Bridge
it was officially put into operation on 20 June 1954. It was
built on two levels for simultaneous passage of trains and
cars, as the railway station is
located on the lower level. It
is one of the largest facilities

in the lower reaches of the
river Danube with its length of
2,224 m and 38 intermediate
supports. There are 30 openings of which 4 are 160 m, 8
are 80 m and 24 are 34.5 m.
Curious about it is that there
is a moving part in the middle of nearly 86 m. It can be
raised while larger vessels or
high water pass. The bridge
is made of steel, truss and

passes at a height of 30 m
above the river. The total
area of the steel structure is
almost 200 thousand square
meters and that of concrete
surfaces – over 10 thousand
square meters. Now the site
is still an extremely important
facility for the whole European
infrastructure. Every year 300
thousand cars and 4 thousand
trains pass along the bridge.
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София беше избрана за Европейска столица на спорта за
2018 г., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Това решение е взела на свое заседание Оценителната комисия
на ACES (Федерацията на европейските столици и градове на
спорта).
Столицата ни кандидатстваше за 2017 г., но загуби с
две точки битката с френския
град Марсилия. Според правил-

Снимка Денис Бучел

ника на ACES, ако конкурентите
са с близък резултат, и двата
получават титла, като ще я носят в последователни години по
азбучен ред.
В писмото си до кмета на
София Йорданка Фандъкова президентът на ACES Джан Франческо Лупатели казва, че градът е
започнал да развива спортни политики с добри съоръжения, програма и активности. Столицата
ни е добър пример за развитие
на масов спорт, като средство
за подобряване на здравословния
начин на живот, интеграцията
и образованието, които са едни

Футбол

от основните цели на инициативата. „От сега нататък вашият град е приет в семейство на
ACES“, се казва още в писмото
на президента на организацията
Джан Франческо Лупатели.
София и Марсилия бяха допуснати до финала на състезанието,
а през миналата седмица Оценителната комисия посети българската столица, за да се запознае
с условията и възможностите й
за спорт.
Кандидатурата на столицата
ни бе подкрепена и от олимпийските и световните шампиони
на България.

ǚǭȆǼǶǮǬǹǱǴǽǾǼǬȁǽǼǱǰ
ǼǺǰǹǴǾǱǹǬȂǴǺǹǬǷǴ

Българските футболисти
коментираха поражението
от Норвегия
Отборът на България ни поднесе поредната неприятна изненада. След фиаското с хърватите нашите регистрираха
и болезнено поражение срещу директния
ни опонент за третото място - отбора
на Норвегия. Логично настроението в лагера на нашите едва ли може да е много
по-минорно. Ето как и самите футболисти
коментираха формата си и се опитаха да
обяснят защо се случиха така нещата в
последните им две квалификационни срещи
за Евро 2016:
Георги Илиев, полузащитник:

ǺȖȊȈșȈȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍȕȐ
Не смятам, че заслужавахме да загубим от Хърватия и Норвегия, но отчитам
и цялостните ни възможности. Имахме
положения, контролирахме част от играта. За съжаление сега става тежко. Но
няма как да върнем мача, гледаме напред и
това е. Не мисля, че сме проспали първото
полувреме. Когато треньорите ни кажат
грешките, ще ги коригираме. Сега за друго не мога да говоря. Бяхме мобилизирани
да изтрием мача с Хърватия. Но това е.
Не знам на какво се дължат загубите.
Може би възможностите ни не са чак толкова големи, но не мисля, че заслужавахме
нула точки от тези две срещи. Крайно
време е да започнем да трупаме точки.
Докато имаме шансове, ще се борим.

Георги Миланов, полузащитник:

Венцислав Христов, нападател:

ǬȖȗțșȕȈȝȔȍȕȍȓȍȗȐȋȖȓȖȊȍ ǵȧȔȈȝȔȍȠȈȕșȗȘȍȏ
Съперникът ни отбеляза два нелепи ȊȚȖȘȈȚȈȟȈșȚ
гола, за да се добере до успеха, но показахме подобрение в играта си. В предишния
мач се представихме доста слабо, този път
не беше толкова зле. Показахме характер
и успяхме да изравним. Първият гол малко
ни изненада и затова имахме трудности в
следващите минути. През второто полувреме повече владеехме топката, а съперникът
се прибра в половината си. После от нищото стана 2:1 и това беше. Норвежците могат да се радват, но нека не бързат. Такива
нелепи голове падат веднъж на 30 – 40 мача.
Хората могат да казват каквото поискат,
но всички ние се раздадохме. Имаше напрежение сред нас и не се получи това, което
искахме. Според мен обаче не играхме слабо.

Волейбол

ǪȖȓȍȑȉȖȓȐșȚȒȐȚȍȕȐșȋȖȓȧȔ
șȒȖȒȊșȊȍȚȖȊȕȈȚȈȘȈȕȋȓȐșȚȈ
Женският
национален отбор на България
по волейбол се
изкачи с цели 14
места в световната ранглиста
на FIVB (Международната волейболна федерация)
и вече заема 21ата позиция.
Възпитаничките на Владимир Кузюткин финишираха
на 11-о място на приключилото Световно първенство в
Италия, с което увеличиха актива си на 52 точки.
Националният отбор на САЩ спечели първата си
световна титла, докато българките не успяха да се
класират за финалната фаза на Мондиала. Въпреки
това те заслужават аплодисменти за представянето
си след 12-годишното отсъствие на тима от световната сцена.
На първо място в ранглистата са американките,
следвани от Бразилия, Китай, Япония и Италия. Българките правят най-голям скок сред първите 40 тима.

Само малко шанс не ни достигна, за да запишем по-добър
резултат в гостуването си на
Норвегия. Липсваше ни малко
шанс през втората част, когато не играхме лошо. Норвегия
ни вкара два гола с две атаки.
Стояхме доста добре на терена, но ни липсваше последният
пас. Предният мач не се представихме толкова добре, докато сега имахме инициативата.
Вярвам, че в следващите срещи
ще се представим още по-добре.
Шансовете ни за класиране остават.

ǷȘȍȒȘȈȚȐȝȈ
ȔȈȟȈǹȢȘȉȐȧ±ǨȓȉȈȕȐȧ

Двубоят между Сърбия и Албания от квалификационна група I на Евро 2016 бе прекратен заради
безредици сред феновете, а и на терена при футболистите.
В края на първото полувреме на стадион „Партизан” в Белград се появи летящ дрон, който развя
албанското знаме с картата на Велика Албания и
ликовете на основателя на съвременната албанска
държава Исмаил Кемали и известния националист
Иса Болетини.
Играчът на домакините Стефан Митрович свали флага и беше моментално атакува от противниковите състезатели. Последва масово меле на терена, което накара главния съдия Мартин Аткинсън
да прекъсне двубоя. На игрището се появиха и сръбски фенове, които атакуваха играчите на Албания.
УЕФА не допусна гостуваща публика в Белград,
но позволи двете страни да се изправят една срещу
друга въпреки историческия конфликт и напрежение
помежду им.
След близо половин час прекъсване сърбите се
появиха отново на терена, но не и албанците, при
което стана ясно, че мачът няма да бъде доигран
през същия ден.
УЕФА най-вероятно ще наложи строго наказание на Сърбия като организатор на срещата,
но не се изключва възможността за санкции и за
Албания.

ǹȍȌȍȔȏȓȈȚȕȐ Бокс
ȔȍȌȈȓȈȏȈȒȈȘȈȚȐșȚȐȚȍȕȐ ǲȖȉȘȈȚȈǶȚȓȈȋȈȕȍȚȖȔȍ
ȕȈȗȘȈȊȐȗȖșȐȓȍȕ
Българските състезатели спечелиха 7 златни медала на

Карате

22-ото световно първенство по шотокан карате-до, което се
проведе в Полша. Турнирът се организира от шотокан каратедо на Обединените нации – Shotokan Karate Do of United Nations
(SKDUN), чийто представител у нас е Българската федерация
по шотокан карате-до (БФШК).
Страната ни спечели във всички възрастови групи общо 7
златни, 6 сребърни и 10 бронзови медала. Шампиони станаха
на „кумите” Христо Щерев (65 кг), Пламен Кирилов (70 кг) и Радослав Пенов (85 кг) при мъжете, при жените Надежда Младенова
(55 кг), Адриана Ганева (60 кг) и Борислава Ганева (+60 кг), както и отборно Адриана Ганева, Борислава Ганева, Лора Русчева и
Кристина Свиленова.
„Изключително съм доволен от представянето на отбора,
въпреки че някои от състезателите претърпяха сериозни контузии. Това обаче няма да ни спре и ще продължим да работим
целенасочено в името на бъдещите успехи”, коментира президентът на федерацията Александър Славков.
„Отново доказахме, че сме едни от най-добрите в света.
Начинът на работа и ръководенето в нашата федерация предполага тези резултати. Въпреки тежките контузии отново записахме успехи, което доказва, че вече имаме широко ядро от
таланти. Започваме инициативи за популяризирането и развитието на спорта като масов, както и благотворителни прояви,
в които ще се включат всички шампиони”, заяви треньорът на
националния отбор Димитър Тодоранов.

Българският професионален боксьор Кубрат Пулев се чувства в още по-добра форма
за мача с Владимир Кличко. Украинецът отложи мача им, който трябваше да е на 6 септември, с което обърка и плановете на Пулев.
Сега срещата ще е на 15 ноември, но Кобрата
каза, че е в още по-добра форма, отколкото
е бил преди.
„Направих лагер на планина в България.
Чувствам се силен и стабилен. Това време за
подготовка, което се оказа много по-дълго, е
нещо положително за мен. Благодаря на Господ, че се получи така, защото сега съм още
по-добре отпреди и тренировките вървят”,
заяви Пулев.
Треньорът на Кобрата Ото Рамин пък
обясни, че сега предстои най-важната част
от подготовката. „Всичко върви по план, но
ще видим. Сега започва най-важният период със спарингите. Надявам се, че всичко ще
мине без травми и спаринг боксьорите ще изискват много от него. Това ще бъде най-големият проблем – да се открият такива. Трудно
се намират силни спаринг партньори, които
да могат да имитират Кличко”, каза Рамин.
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ǷȈȘȐȎȒȖȚȖȈȊȚȖȠȖțșȢȉȘȈșȗȖȘȚȕȐȚȍ
ȐȏȒțȠȍȕȐȧȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈ
1914 г. Годишнината определено е почетена със стил.
Линиите на прототипа са
силно изразени и липсват детайли, които да отклоняват
вниманието от формата.
Минимализмът се пренася
и в купето. Под предния капак в пълна готовност стои
4,7-литров V8 двигател, който осигурява 460 конски сили
към задните колела посредством 6-степенна скоростна кутия.
полеете успехите подобаващо, е осигурен охладител
за бълбукащите бутилки,
както и кристални чаши за
шампанско.

Невена Картулева
Mondial de l’Automobile събра автомобилната промишленост в Париж. Най-големите производители показват
последните си предложения
на четири колела през октомври в рамките на найстарото изложение, чието
първо издание е през 1898 г.
Традиционно то се провежда
в началото на есента, като
всяка четна година е във
френската столица, а през
нечетните – във Франкфурт. Моделите, които дебютираха пред публика в
последните седмици, са над
50. Селекцията включва найдобрите производствени и
концептуални автомобили.
Ето и някои от предложенията, показани на автошоуто
на годината.

Ferrari Reveals
458 Speciale A
е кабрио версия на Ferrari
Нardcore 458. Това е наймощният автомобил от
славната Spider серия, като
за целта е оборудван с атмосферен 4,5-литров V8 с
597 конски сили. Задните
колела се завъртат посредством 7-степенна система

2016 Mercedes-AMG GT

с два съединителя и полуавтоматична скоростна кутия. Необходими са ви точно 3 секунди, за да полетите
със 100 км/ч. Решенията за
купето също са специални.
Тапицерията му е от въглеродни влакна, а ефектни детайли я отличават от тази
на останалите 458 модели.
Автомобилът ще бъде произведен в лимитирана серия
от 499 броя.

безупречен. Въпреки това
задвижването на колата остава на първо място. Тя има
два електрически двигателя,
отделно захранване за всяко
от предните колела, а мощността към задните се задава от атмосферен 5,2-литров V10 двигател. Когато
цялата тази енергия се задейства, резултатът е 910
конски сили. Максималната
скорост, която достига, е
320 км/ ч.

Lamborghini Asterion
Plug-In Hybrid

Maserati Alfieri

се нарича така, защото
е твърде бърз, за да бъде GT
автомобил, и твърде просторен, за да е обикновена
спортна машина. Независимо как се казва, едно е ясно
– моделът е естетически

е автомобилът, с който производителят отбелязва своя вековен юбилей.
Зашеметяващата 2 + 2 GT
концепция носи името на
Алфиери Мазерати, основал
компанията в Болоня през

Bentley Mulsanne Speed
е сред луксозните автомобили с един от най-мощните двигатели. 6,75-литровият V8 осигурява задвижване
с 537 конски сили. За да
развие 100 км/ч, са необходими 4,9 секунди. Планира се
продажбата на колата, достигаща 305 км/ч, да започне
през 2015 г. Обявената начална цена е 252 хил. паунда.
Подобно на останалите машини от серията
Mulsanne, и тази е витрина

на съвременния лукс. Купето
е тапицирано с двуцветна
кожа. Заможните клиенти
могат да избират между
24 различни тона. Моделът
предлага впечатляващи
възможности за развлечения – има вграден 60 GB
харддиск за съхранение на
музика и филми и 2200-ватова аудио система с 14
високоговорителя. Пътниците на задната седалка
могат да се възползват от
два 8-инчови екрана. За да

е компактен, екологичен, но мощен. Той е спортен автомобил в най-чиста
форма със спиращи дъха
пропорции. Изваяната му
повърхност, постигната
чрез плавни аеродинамични
линии, го превръща в машина, въплъщаваща духа на
легендарните състезателни Mercedes произведения.
Благодарение на почти равномерното разпределение
на теглото, новото горно
окачване и ръчно сглобения
двигател В-турбо V8 колата може да развие скорост
100 км/ч за 3,8 секунди, а
максималната е 320 км/ч.
Силните емоции тук не изместват практичността.
Багажникът е 350-литров,
а за сигурността на водача са внедрени множество
технологии, които идват
на помощ при паркирането
и избягването на сблъсък с
други коли. Визията на купето е силно повлияна от авиацията и пространството
предлага нива на комфорт
и информационно-развлекателна система.

В следващия брой очаквайте
КСБ
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц
Молитва
на блондинката:
- Господи, не искам
нищо за себе си.
Моля те, дай на мама
хубав и богат зет.

Бисери от кухнята
Направиха се
и съответните
извори

***
„Лудоборец”

отново победи

Забавен кадър

Трудно
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Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да споделим с вас радостното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от създаването на компания АКВАТЕК ЕООД!
Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от
кого да се учим. С годините натрупахме безценен
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА центрове.
Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изисквания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с
особеностите на 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 центрове. В много случаи сме били първите в България,
предложили нов за пазара материал или технология.
Горди сме със своя екип. С работата си през тези
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК
се превърна в институция в своята област.
Благодарим на всички наши партньори, клиенти
и не на последно място - на нашия екип за отличната съвместна работа и изразяваме категоричната
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Каменград“ – гр. Панагюрище

ʰʻʦʫˀ˃ʽˀʻʰ
˃ʫˀʺʽʿʽʺʿʰ

Дом на строителя
ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

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
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