
Десислава Бакърджиева

Тринадесет заявления за участие са постъ-
пили в ограничената процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Проектиране 
и строителство на автомагистрала „Струма”, 
лот 3.1”. Това стана ясно по време на публично-
то заседание на комисията, провеждаща тър-
га, с председател Миглена Манолова, директор 
„Обществени поръчки” в Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни проекти” 
(НКСИП). Документите на кандидатите бяха 
отворени в присъствието на външния експерт 
Димитрина Младенова, съгласно последните 
изменения на Закона за обществените поръч-
ки (ЗОП), които гласят да се избира такъв чрез 
жребий, когато се възлага строителство на 
стойност, равна или по-висока от 9,7 млн. лв. Ин-
дикативният бюджет за участъка Благоевград 
–  Крупник от АМ „Струма”, който е с дължина 
от около 13 км, е 150 млн. лв. без ДДС.

Офертите на участниците бяха отворени по 
реда на подаване на заявленията. Тринадесетте 
компании и обединения са: „ГЛФ-Монолит” ДЗЗД, 

което се състои от „Гранди Лавори Финкосит” 
АД (Италия) и „Монолит София” АД; „Обраскон 
Хуарте Лаин” АД (Испания), „Сочета Италиана 
пер Кондоте Д Акуа” АД (Италия); ДЗЗД Консор-
циум „СССС-СК-13”, съставено от „СК-13 Път-
строй” АД и „Чайна Комюникейшън Кънстръкшън 
Къмпани” ЛТД (Китай); ДЗЗД „ПСТ Струма 1” 
с партньори „ПСТ Груп” ЕАД, „Виа План” ЕООД, 
„Понсстройинженеринг” ЕАД и „Джи Пи Груп” 
ООД; „Икс Гранди Лавори” АД (Италия); Консор-
циум „Струма - лот 3.1”, в който са „ГБС Инфра-
структурно строителство“ АД, „Пътстрой-92” 
АД и „Геострой” АД; „Актор” А.С.Д. (Гърция); „Се-
ренисима Коструциони” С.П.А. (Италия); Обеди-
нение „Магистрала Струма 3.1”, създадено от 
търговски дружества „Трейс Груп Холд” АД и „Пъ-
тища и мостове” ЕООД; „Страбаг” АГ (Австрия); 
„Сан Хосе – АТМ” ДЗЗД, в което са се обединили 
„Конструктора Сан Хосе” АД (Испания) и „Авто-
магистрали Черно море” АД; ДЗЗД „АМ Струма 
3.1” с участници „Агромах“ ЕООД, „АБ” АД, „Хид-
рострой” АД, „Пътища Пловдив груп” ЕООД, „Пъ-
тища Пловдив” АД и „Алве Консулт” ЕООД.
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Прогнозната стойност на поръчката е 150 млн. лв. без ДДС
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Европарите пак ще 
тръгнат със закъснение
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Свилена Гражданска 

Обществената поръчка 
за избор на изпълнители на 
участъка от бул. „Владимир 
Вазов“ до ул. „Житница“ от 
третия лъч на метрото 
отново е в ход. Трасето е 
с дължина 7 км и включва 
7 станции. Процедурата 
беше атакувана във Вър-
ховния административен 
съд от фирма, която оспор-
ваше заложените в тръж-
ната документация изиск-
вания за опит и за метода 
за строителство на туне-
лите, но преди дни жалбата 
бе отхвърлена. 

„Основанията ни за из-
искването за специфичен 
опит, които сме заложили 
в тръжната процедура, ид-
ват от това, че третата 
линия на метрото в София 
се предвижда да бъде с най-
съвременни технически 
решения, прилагани през 
последните години, които 
спомагат за повишаване 
на безопасността на дви-
жението, икономичната и 
ефективна  експлоатация. 
Една от тези опции е въз-
можността за автоматич-
но управление на движение-
то на влаковете, втората 
е за прилагане на тунелни 
конструкции в сложни гео-
ложки и хидрогеоложки ус-
ловия, и други“, обясни инж. 

Братоев. 
„Предвид големия обем 

работи по отделните час-
ти на обекта у нас, под-
готовката на проектите 
по всичките 21 специал-
ности, посочени в тръж-
ните документи – трасе и 
релсов път, конструкции, 
архитектура и огромно 
количество системи за 
управление и функционира-
не,  се извършва от големи 
проектантски колективи. 
Именно изхождайки от не-
обходимостта в някои от 
тези екипи да работят с 
най-съвременните техни-
чески решения, прилагани 
в последно време в анало-
гични видове метрополи-
тени, сме изискали само 
по 7 от тях да има во-
дещ проектант с нужния 
опит“, допълни изп. дирек-
тор на „Метрополитен“ 
ЕАД.   

С оглед сложните гео-
ложки, хидрогеоложки и пла-
нировъчни условия  на тре-
тия лъч той е предвиден 
да се строи по най-подхо-
дящия за тези условия щи-
тов метод с механизирана 
тунелопробивна машина с 
противоналягане в забоя 
и  съвременна конструкция 
на двупътния тунел от 
сглобяеми стоманобетон-
ни сегменти. „Практиката 
през последните години в 

Европа, където е използва-
на тази технология, показ-
ва, че тя позволява извърш-
ването на строителство 
почти без  характерните 
дефекти за изградените в 
оводнени почви по-стари 
типове тунелни конструк-
ции, изискващи последващи 
разходи за отстраняване 
на дефекти и значителни 
допълнителни инжекцион-
ни работи“, поясни той и  
добави, че повече от поло-
вината от дължината на 
трасето на участъка пре-
минава в непосредствена 
близост до р. Перловска 
и  р. Боянска и под големи 
градски колектори за от-
падъчни води. Всичко това 
изисква от изпълнителите 
да притежават значите-
лен специфичен строите-
лен опит. 

 „Кандидатите да из-
граждат първата част от 
третия лъч имат срок до 
15 януари да подадат офер-
ти“, заяви за в. „Строител“ 
изпълнителният директор 
на „Метрополитен“ ЕАД 
Стоян Братоев. По думите 
му избраните изпълнители 
трябва да са ясни в края на 
март, за да може да стар-
тира строителството на 
участъка през лятото.  

Финансирането на про-
екта ще е по Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 - 2020“. „Имаме 
готовност за внасяне в 
Европейската комисия на 
апликационна форма с ана-
лиз ползи и разходи, с коя-
то да кандидатстваме за 
средства за трасето“, под-
черта инж. Стоян Братоев.  

До инж. Любомир Шербетов 
Председател на ОП на КСБ – Велико Търново 

Уважаеми инж. Шербетов, 
Приемете моите и на УС на Камарата на стро-

ителите в България най-искрени поздрави по случай 
60-годишния Ви юбилей! Като председател на ОП на 
КСБ – Велико Търново, Вие утвърждавате авторитета 
на Камарата в региона. Вашата общественополезна 
дейност и благотворителни инициативи са видими за 
гражданите на Велико Търново. Областното предста-
вителство съдейства за обновяването на църквата 
„Св. св. Константин и Елена“, строена от Уста Кольо 
Фичето. 

Желая Ви здраве, много нови професионални пости-
жения, радост и лично щастие! 

София   Инж. Светослав Глосов
14.11.2014 г.   Председател на УС на КСБ 

Най-сърдечни поздрави на инж. Любомир Шербетов 
и пожелания за здраве, щастие и много нови реализи-
рани проекти от екипа на в. „Строител“! Бъдете все 
така позитивен и продължавайте да строите обекти, 
които да променят страната ни и да я правят още по-
желано място за живеене и инвестиции! 

Екипът на в. „Строител“

В момента се изгражда продължението на първата линия на 

метрото до Бизнес парка
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Днес министрите на регионалното развитие и благо-
устройството Лиляна Павлова и на вътрешните работи 
Веселин Вучков ще дадат пресконференция за готовност-
та за поддържане на Републиканската пътна мрежа при 
зимни условия. Събитието ще се проведе в Гранитната 
зала на Министерския съвет от 10,30 ч.

В пресконференцията ще участват също зам.-минис-
търът на транспорта, информационните технологии и съ-
общенията Антон Гинев, председателят на УС на АПИ инж. 
Лазар Лазаров, директорът на ГД „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ – МВР, инж. Николай Николов и др.
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Процедурата за лот 3.1 
е двуетапна. В настояща-
та първа фаза на предква-
лификация ще се извърши 
проверка за съответствие 
на възможностите на фир-
мите с минималните изис-
квания за икономическо и 
финансово състояние. През 
последните пет години 
кандидатите трябва да са 
завършили успешно стро-
ителство, реконструкция 
или рехабилитация на ав-
томагистрали или пътища 
с обща дължина не по-мал-
ко от 20 км. Задължително 
е изпълнителят да е из-
градил и поне 10 км от нов 
аутобан, както и мостови 
съоръжения с единични от-
вори над 17 м и обща площ 
над 20 хил. кв. м. Участни-
ците трябва да докажат и 
наличието на финансов ре-
сурс или достъп до такъв 

от поне 20 млн. лв. 
Преминалите етапа 

на предварителния подбор 
ще бъдат поканени да по-
дадат оферти в началото 
на 2015 г., когато ще се 
проведе основната проце-
дура. Критерият за избор 
на изпълнител е икономи-
чески най-изгодна оферта 
с тежест на цената 75%, 
а на техническата оценка 
- 25%.

Нов момент в провеж-
даната процедура за лот 
3.1 е пълноценното използ-
ване на възможностите, 
които дават последните 
промени на ЗОП, за защи-
та на подизпълнителите. 
Включено е изискването 
възложителят предвари-
телно да преглежда дого-
ворите за подизпълнение 
и да получава копия от 
тях след сключването 
им. Като част от всяко 
месечно искане за плаща-

не главният изпълнител 
трябва да доказва какви 
суми е превел на фирми-
те, които е наел. Съот-
ветно той няма да може 
да получи окончателното 
си плащане, преди да се е 
издължил на подизпълни-
телите си. По време на 
отварянето на офертите 
стана ясно, че всъщност 
по-голяма част от компа-
ниите и обединенията не 
предвиждат да работят с 
подизпълнители.

След като бъде избран 
строителят за участъка 
Благоевград – Крупник, 
той ще трябва да завърши 
обекта за 1280 дни. За лот 
3.1 на АМ „Струма” има 
разработен идеен проект, 
в който са предвидени 8 
сложни мостови съоръже-
ния с обща дължина от 
около 850 м, 3 пътни въ-
зела, както и бетонови и 
стоманобетонови подпор-

ни стени, армостени, над-
лези и подлези.

Проектирането и из-
граждането на лот 3 на 
АМ „Струма” е основен 
проект, заложен в Опера-
тивна програма „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура 2014 - 2020”, 
съфинансиран от Кохезион-
ния фонд на ЕС. По график 
процедурите за избор на 
изпълнители на пътните 
части на АМ „Струма” - 3.1 
и 3.3, трябва да приключат 
през първата половина на 
2015 г. В момента се про-
вежда идентична двуетап-
на ограничена процедура и 
за лот 3.3, където канди-
датите са девет. Търгът 
е за участъка от Кресна 
до Сандански, който е с 
дължина от около 23 км. 
Прогнозната стойност на 
поръчката е 200 млн. лв. 
без ДДС, а срокът за из-
пълнение е 1 280 дни.

 от стр. 1

Емил Христов

Десет са кандидатите за изпъл-
нител за строителството на тра-
сето II-18 Софийски околовръстен 
път – Западна дъга в участък от 
км. 0+780 до км. 6+309. Това стана 
ясно по време на отваряне на офер-
тите на дружествата, провело се 
в сградата на Агенция „Пътна ин-
фраструктура". Общата дължина 
на отсечката е 5,5 км. Проектът се 
финансира по Оперативна програма 
„Транспорт 2007 - 2013“. Индикатив-
ната му стойност е 92 720 268 лв. 
без ДДС и трябва да бъде изпълнен 
за десет месеца. Критерият за 
избор е икономически най-изгодна 
оферта.

Изпълнителят  на обекта ще 
трябва да  изгради три пътни въ-
зела – „Стефансон“, „Ломско шосе“ 
и „Северна скоростна тангента“, а 

също така и естакада над бъдещия 
бул. „Стефансон“. 

Отворените оферти, по реда на 
постъпването им в деловодството 
на АПИ, са на:  ГБС „Инфраструктур-
но строителство” АД;  консорциум 
„ХСП инвест-С3”, в който участ-
ват: „Пътстрой Бургас” ЕООД, „СК-
13 Пътстрой” АД, „Хидрострой” АД 
и „АБ Инвест НН” ЕООД; консорциум 
„Западна дъга 2015”, в който вли-
зат: „Пътстрой-92” АД и „Пътища и 
съоръжения” ЕАД; обединение „СОП 

Снимка авторът

Десислава 
Бакърджиева 

Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти” под-
писа договори с изпълните-

лите, които ще изготвят 
идейни проекти за доизграж-
дане на автомагистрала 
„Хемус” в участъци I-5 – II-51 
и II-51 – II-49. Контрактите 
бяха сключени след провеж-
дане на открита процедура 

за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Изгот-
вяне на идейни проекти за 
доизграждане на автомаги-
страла „Хемус”, етап 3, по 
обособени позиции: I обосо-
бена позиция – участък от 

I-5 до II-51, II – от II-51 до II-49, 
и III – от II-49 до А-2”.

За първия I-5 – II-51 от 
АМ „Хемус” е избран „Пътпро-
ект” ЕООД. Компанията ще 
изготви проект за сумата 
от 448 хил. лв. (без ДДС) в 

рамките на 294 дни. Дого-
вор за изпълнение на II обо-
собена позиция е подписан 
с ДЗЗД „Доправопройект-
Мист”, което включва „Мист 
Проект” ООД  (България) и 
„Доправопройект” АД (Сло-
вакия). Контрактът е на 
стойност 255 хил. лв. (без 
ДДС) и със срок за изпъл-

нение 294 дни. За третата 
позиция договорът е с ДЗЗД 
„АМ Хемус, етап III-2020“. 
Стойността му е 459 900 лв. 
(без  ДДС), а срокът за не-
говото изпълнение е 294 дни.

Финансирането на про-
ектирането е осигурено по 
Оперативна програма „Транс-
порт 2007 - 2013”.

Запад”, от което част са: „Трейс 
Груп Холд” АД и „Станилов” ЕООД; 
ДЗЗД „Витоша 2014”, с участието 
на  „Инжстройинженеринг” ЕООД и 
„Автомагистрали Хемус” АД; „ИСА 
2000” ЕООД; консорциум „Страбаг” 
ДЗЗД - „Страбаг” АГ и „Щрабаг” ЕАД; 
„Серениссима Коструциони СПА“; 
ДЗЗД „Европейски пътища”, в кое-
то участват: „Джи Пи Груп” ООД, 
„Автомагистрали Черно море” АД 
и „Пътстройинженеринг” АД; ДЗЗД 
„Волуяк 2014”, с партньори: „ПСТ 
Груп” ЕАД и „Понсстройинженеринг” 
ЕАД.

Западната дъга на Софийския 
околовръстен път е продължение 
на автомагистрала „Люлин” и е 
част от коридор номер 4 на Тран-
севропейската транспортна мрежа, 
свързваща Видин с Кулата.

В момента се изгражда учас-
тък1 от Западната дъга на СОП - 
път II-18 от км. 59+400 до км. 61+629 
и от км. 0+000 до км. 0+780, с обща 
дължина 3,009 км. 

Емил Христов

В Камарата на строителите в България се про-
веде нарочна среща на председателя на УС на КСБ 
инж. Светослав Глосов с извънредния и пълномощен 
посланик на Република Корея Н.Пр. Шин Менг-хо. Об-
съдени бяха възможности за развитие на сътрудни-
чеството в бранша. 

Посланик Шин Менг-хо прояви голям интерес към 
работата на Камарата и изтъкна желанието си 
за бъдещо партньорство между двете страни. От 
своя страна инж. Глосов подчерта, че ще се радва да 
работи съвместно със своите колеги от Корейска-
та строителна камара, като ги покани да посетят 
България. Той представи пред посланик Шин Менг-хо 
основните приоритети на КСБ и възможностите 
фирми от Корея да инвестират в България. На съби-
тието присъстваха още инж. Иван Бойков, изпълни-
телен директор на Камарата, и инж. Джани Антова, 
гл. експерт „Международна дейност“ в КСБ.
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Мирослав Еленков

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва 
изграждането на нов трафопост в благоев-
градския квартал „Яворов", в който ще вложи 
160 хил. лв. Проектът ще отклони една тре-
та от планираните инвестиции за ноември 
извън столицата. Те възлизат на 497 хил. лв. 

„Решението за изграждането на нов 
трафопост в Благоевград бе взето след 
организирана приемна на ЧЕЗ със съдей-
ствието на общината в края на октомври. 
Дойдоха много хора, които помолиха да ус-
корим проекта, след като наетият от тях 
инвеститор не е спазил своите обещания. 
Въпреки намаляващия ни финансов ресурс 
ние се постарахме да намерим решение на 
тяхната молба. Като доставчик на жизнено-

важна услуга наш приоритет е да се грижим 
за спокойствието и уюта на нашите клиен-
ти“, каза Илия Чакъров, ръководител „Реа-
лизация ремонти и нови присъединявания“ в 
„ЧЕЗ Разпределение България“.

Другият голям проект през настоящия 
месец е реконструкция  на мрежа за ниско 
напрежение и изнасяне на електрически 
табла в община Самоков. Стойността му 
е 80 хил. лв. 

В столицата „ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария“ ще вложи 242,3 хил. лв. в 15 обекта. 
Общо на територията на Западна България 
започва реализацията на 29 инвестиционни 
проекта за 739,3 хил. лв. Близо една трета 
от тези средства ще бъдат насочени за 
изпълнение на ангажимента на ЧЕЗ по при-
съединяване на нови клиенти.

Невена Картулева

Кабинетът започна попълването на със-
тава си, като със заповед на премиера Бой-
ко Борисов зам.-министерските си постове 
запазиха някои от членовете на служебното 
правителство. Това са зам.-министрите на 
външните работи Катя Тодорова, Валентин 
Порязов и Румен Александров, на финансите 
Кирил Ананиев, на земеделието и храните  
Георги Костов и на младежта и спорта Ка-
лин Каменов. 

По-късно по предложение на ресорните 
министри Борисов назначи още 15 замест-
ници. Кметът на Мездра Иван Цанов и Де-
ница Николова ще заместват министъра 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. От 2009 г. до юни 
2013 г. Николова работи последователно 
в Министерството на финансите, фонд 
ФЛАГ и МРРБ, където беше гл. директор на 
ГД „Програмиране на регионалното разви-
тие” и ръководител на Управляващия орган 
на ОПРР.

Зам.-министри на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
стават Антон Гинев и Валери Борисов. Те 
изпълняваха същата длъжност и в предиш-
ни правителства. Гинев е бил ген. директор 
на НК „Железопътна инфраструктура“ и съ-
ветник при служебния министър Николина 
Ангелкова. Валери Борисов беше заместник 
на министър Ивайло Московски и при пре-
дишния му мандат. 

За зам.-министър на околната среда и 
водите е назначен Красимир Живков, бивш 
областен управител на Софийска област. 
Негов колега в МОСВ ще бъде и Павел Гуджа-
ров. Той е магистър от СА „Д. Ценов“. Бил е 
зам.-кмет на Раковски и народен предста-
вител в 42-рото Народно събрание.

Министърът на земеделието и храните 
в кабинета „Близнашки“  Васил Грудев оста-
ва заместник в същото ведомство. Там се 
връща и Цветан Димитров, заемал поста в 
първото правителство на Бойко Борисов.

Втори зам.-министър на финансите ще 

бъде Карина Караиванова, която заемаше 
поста, когато ведомството оглавяваше 
Симеон Дянков. Зам.-министър на вътреш-
ните работи ще бъде Красимир Ципов, кой-
то оглавяваше ресорната парламентарна 
комисия в 41-вото Народно събрание. На зае-
маната в момента длъжност в МВР остава 
Филип Гунев.

Зам.-министри на икономиката ще бъ-
дат Даниела Везиева, досега началник - от-
дел „Административно-правно, финансово-
стопанско и информационно обслужване” 
в Регионалния инспекторат по образова-
нието в Русе, и Любен Петров. От 2011 г. 
той работи като експерт и консултант на 
свободна практика, а преди това е бил член 
на Комитета за наблюдение на ОП „Конку-
рентоспособност“, член и зам.-председа-
тел на Регионалния съвет за развитие на 
Югозападния район за планиране, кмет на 
столичния район „Витоша”.

В Министерството на отбраната по-
стъпва Орхан Исмаилов, член на Комисията 
за разкриване на документите и за обявява-
не на принадлежност на българските граж-
дани към ДС и разузнавателните служби 
на БНА. Поста си като заместник запазва 
Десислава Йосифова.

Бойко Пенков отново ще е зам.-минис-
тър на здравеопазването. С него във ведом-
ството ще работи и Ваньо Шарков, депу-
тат в 40-ото и в 41-вото Народно събрание, 
член и зам.-председател на парламентарна-
та Комисия по здравеопазване в двата си 
мандата.

Поста си на зам.-министър на култура-
та запазва Боил Банов. Другият заместник 
ще бъде Бони Петрунова, зам.-директор на 
Националния археологически институт с 
музей към БАН.

Костадин Костадинов – ръководител на 
научно направление „Механика на дискрет-
ни системи” в Института по механика към 
БАН, става зам.-министър на образование-
то и науката. Досегашните си постове във 
ведомството запазват Ваня Кастрева и Ни-
колай Денков.

Невена Картулева

„Ще се борим до края на ноември докумен-
тът за ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” 
да бъде възприет от ЕК. Заради процедури-
те на Комисията, ако това не се случи сега, 
има риск програмата да бъде одобрена едва 
през юни 2015 г.” Това заяви министърът на 
регионалното развитие и благоустройство-
то Лиляна Павлова след първото заседание 
на новото правителство. Тя посочи, че има 
инфраструктурни обекти, чието изпълнение 
не е напреднало от фазата, в която е дости-
гнало през март 2013 г. при първия кабинет 
на Бойко Борисов

Министър Павлова беше категорична, че 
приоритет в работата на правителството 
е завършването на автомагистралите „Ма-
рица” и „Струма”, обходът на Габрово и За-
падната дъга на Софийското околовръстно 
шосе, отблокиране на спряното строител-
ство на Северната скоростна тангента. 
„Предстоят ни активни преговори за стро-
ителството на поне първите 60 км от АМ 
„Хемус” през новия програмен период, защото 

към момента не е предвиден финансов ресурс 
за обекта”, обясни Павлова.

Във връзка с актуализацията на бюджета 
за 2014 г. и отпуснатите допълнителни 16,4 
млн. лв. на МРР тя уточни, че средствата са 
необходими на ведомството, защото общи-
ят недостиг в Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ за зимно поддържане на пътищата и 
изплащане на обезщетения по отчуждителни 
процедури възлиза на 81 млн. лв. 

Според министъра парите, събирани от 
винетни стикери, трябва да постъпват в 
АПИ и да се ползват за текущи ремонти, как-
то е записано в Закона за пътищата. „От 
222 млн. лв., събрани от винетки, през 2014 г. 
само 192 млн. лв. са предвидени в бюджета 
на АПИ за ремонти, а впоследствие сумата 
е намалена веднъж с 32 млн. лв., пренасоче-
ни към Публичната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на региони-
те“, и втори път с още 8 млн. лв., предоста-
вени на НЗОК. Това означава, че бюджетът 
за пътища е бил около 150 млн. лв. Нашата 
политика ще бъде да спазваме законите, да 
планираме реалистичен бюджет и приходите 
от винетки да се ползват за поддържане на 
пътищата“, коментира министърът. 

Миглена Иванова 

 „Ще работим за провеждането на поли-
тики за балансирано развитие на земедели-
ето. Стартирането на „ПРСР 2014 – 2020“ 
е основен приоритет за нашия екип – това 
трябва да се случи възможно най-бързо. Про-
грамата беше върната с над 456 бележки“, 
заяви новият министър на земеделието Де-
сислава Танева по време на пресконференция, 
на която представи екипа си. Нейният пред-
шественик в служебното правителство на 
проф. Георги Близнашки – Васил Грудев, става 
зам.-министър с ресор „Европейски полити-
ки” и Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР). Цветан Димитров, който бе 
зам.-министър в предишното правителство 
на Бойко Борисов, отново заема пост и ще 
отговаря за аграрното развитие, растени-
евъдството, животновъдството и безопас-
ността на храните. Георги Костов – зам.-
министър от служебното правителство 
„Близнашки”, запазва поста си и в настоящия 
кабинет (ресор „Гори и държавни предприя-
тия”).

Началник на кабинета е Любен Татар-
ски, а парламентарен секретар – Светослав  
Костов.

Десислава Танева коментира, че с учас-

тниците в управляващата коалиция не са 
имали различия по отношение на земеделския 
сектор, а сходства. „Наясно сме със ситуа-
цията в отрасъла, според възможностите 
на бюджета и рамките на общата селско-
стопанска политика (ОСП) можем да кажем 
и сме в непрекъснат диалог с браншовите 
организации какви мерки можем да предложим 
от следващата година”, посочи тя.

Министърът изтъкна, че във фокуса на 
ведомството ще бъдат животновъдството, 
растениевъдството и биоземеделието. Тя 
обеща екипът й да се опита да въведе до-
пълнителни мерки за подкрепа на селските 
райони с цел увеличаване на заетостта и 
спиране на процесите по обезлюдяване. 

Предвиждат се и по-строги мерки за 
контрол на незаконната сеч, за възлагане 
на горскостопанските дейности, както и за 
възстановяване на добрите практики за без-
опасността на храните и здравеопазване-
то на животните. Десислава Танева отново 
припомни, че сред приоритетите й ще бъде 
работата по актуализацията и адаптация-
та на нормативната уредба за поземлените 
отношения.

Министър Танева е освободила ресорния 
директор в Агенцията по безопасност на 
храните д-р Радослав Карабаджаков.

Десислава Танева, министър на земеделието:
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Невена Картулева,
Емил Христов

Временната комисия 
по бюджет и финанси към 
43-ото Народно събрание 
одобри актуализацията 
на бюджета за 2014 г. За-
конопроектът беше приет 
с гласовете на 15 народни 
представители, 5 „въздър-
жали се” и нито един „про-
тив”.

В  заседанието,  на 
което беше разгледано 
предложението на Минис-
терския съвет, участва и 
председателят на КСБ и 
зам.-председател на КРИБ 
инж. Светослав Глосов. Той 
постави въпроса за необхо-
димостта от разплащане 
на бенефициентите със 
строителите (вж. каре-
то). Преди гласуването на 
измененията в държавния 
бюджет комисията одобри 
актуализация на бюджета 
на НЗОК със 100 млн. лв. с 
15 гласа „за” и 5 „въздържа-
ли се”.

Кабинетът „Борисов“ 
прие изменения в държав-
ния бюджет за 2014 г. при 
първото си заседание, кое-
то се проведе извънред-
но във вторник, вместо 
както е обичайно в сряда. 
Промените бяха внесени в 
Народното събрание, а след 
одобрението им от ресор-
ната парламентарна коми-
сия предстои гласуването 
им на първо четене в пле-

нарната зала. Проектът 
за актуализация, изготвен 
от служебното правител-
ство „Близнашки“, беше 
изтеглен от парламента и 
народните представители 
разглеждат само предложе-
нията на кабинета, оглавя-
ван от Бойко Борисов. 

„Според измененията 
дефицитът ще стигне 
малко под 3 млрд. лв., или 
3,7% от БВП“, уточни ми-
нистърът на финансите 
Владислав Горанов на бри-
финг след заседанието на 
Министерския съвет. Той 
подчерта, че върху прави-
телството има натиск 
за спазване на дефицит 
до 3% от БВП (според Ма-
астрихтските критерии). 
Горанов обаче каза, че ако 
прагът не бъде прескочен, 
ще се стигне до просрочия 
към бизнеса и прехвърляне 
на недостиг към следва-
щата година. „Това е неко-

ректно от гледна точка на 
комуникацията между дър-
жавата и частния сектор 
и не бива да се пренасят 
проблемите от грешното 
планиране заради самоцел-
но гонене на ниски нива на 
касов дефицит“, коментира 
министърът. 

Той обясни, че заради 
новата актуализация е 
възможно България да влезе 
в процедура на свръхдефи-
цит, но беше категоричен, 
че в този случай ще бъдат 
предприети стъпки, за да 
се вместят публичните 
финанси в рамките на 3%. 
Горанов напомни, че това 
няма да бъде прецедент за 
страната, и посочи, че при 
предишната процедура по 
свръхдефицит сме успели 
да излезем от нея в срок. 

С промените в Закона 
за бюджета кабинетът 
предлага и допълнителни 
разходи по бюджетите на 

министерствата. Най-мно-
го средства са предвидени 
за Министерството на 
вътрешните работи (125,7 
млн. лв.), следвано от Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика (50 
млн. лв.), Министерството 
на здравеопазването (24,2 
млн. лв., които с отблоки-
ране на резерва му ще на-
раснат до 46 млн. лв.). За 
Министерството на реги-
оналното развитие са зало-
жени 16,4 млн. лв., с които 
ще се финансира зимното 
поддържане на пътищата.

За Министерството на 
земеделието и храните са 
планирани 16,4 млн. лв., за 
Висшия съдебен съвет – 10 
млн. лв., за Министерство-
то на правосъдието – 5 
млн. лв., за Министерство-
то на външните работи – 3 
млн. лв., и за ДФ „Земеде-
лие“ – 70 млн. лв.

Владислав Горанов обяс-

Кабинетът „Борисов“ 
прие и промени в данъч-
ни нормативни актове. 
Измененията в Закона за 
корпоративното подоход-
но облагане са изготвени 
във връзка със задълже-
ние на държавите от ЕС 
да приведат в съответ-
ствие националните си 
разпоредби за минимални 
и държавни помощи с нови-

те европейски правила за 
периода 2014 - 2020 г. 

България е задължена 
да освободи от облагане с 
данък от 1 януари 2015 г. 
доходите от лихви, автор-
ски и лицензионни възна-
граждения, изплатени от 
местни юридически лица 
на чуждестранни юриди-
чески лица от ЕС. Това 
е заложено в Директива 

2003/49/EO относно об-
щата система на данъч-
но облагане на плащания 
на лихви и роялти между 
свързани дружества от 
различни държави членки. 

Промените в Закона за 
данъците върху доходите 
на физическите лица са 
изготвени във връзка с но-
вите европейски правила в 
област та на държавните 

помощи за периода 2014 
- 2020 г. и привеждане в 
съответствие на нацио-
налните разпоредби, ре-
гламентиращи минимална 
и държавни помощи под 
формата на данъчни об-
лекчения.

Със законопроекта за 
изменение и допълнение 
на Закона за местните 
данъци и такси се пред-

Държавата трябва 
да си плаща сметките 
и да върне доброто си 
реноме. Искам да споделя факти за задълженията на 
държавата и общините към бизнеса. Само към „Стро-
ителство“ те са близо 1 млрд. лв. В края на предишния 
парламент изпратихме отворено писмо до всички пар-
тии. От тогава до сега нищо не се е променило. Всяка 
втора компания има забавени плащания към други, а 
всяка седма – към своите служители. Идва краят на 
годината. Дали пак ще оставим хората без заплати? 
Обръщам се към присъстващите с призив да се замис-
лят и за бизнеса при гласуването на актуализацията. 
Проблемът води до напрежение, което не е добре не 
само за отделни сектори, а и за държавата.

ни, че разликата с минус 
50,8 млн. лв. спрямо пред-
лаганата актуализация от 
служебния кабинет „Близ-
нашки“ се дължи на спес-
тените средства от спре-
ни проекти по Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво разви-
тие на регионите“. Нетно-
то увеличение на разходи-
те е сведено до 278 млн. лв. 
от 448 млн. лв. допълнител-
ни субсидии в първия вари-
ант на актуализацията, 
направен от предишното 
правителство. Няма да бъ-
дат удовлетворени искани-

ята на министерствата на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съоб-
щенията (14,7 млн. лв.), на 
отбраната (10 млн. лв.) и на 
културата (4 млн. лв.). Раз-
ходната част на бюджета 
ще бъде допълнително на-
малена със 118,8 млн. лв.

Планираният нов дър-
жавен дълг в размер до 4,5 
млрд. лв. включва и предос-
тавяне на заем на Фонда за 
гарантиране на влоговете 
в банките и ликвидна под-
крепа за финансовите ин-
ституции в размер до 2,9 
млрд. лв. 

лага промяна в разпоред-
бите на чл. 48 и чл. 49. С 
направените предложения 
се цели облекчаване изпъл-
нението на задължението 
за деклариране на придо-
битите по безвъзмезден 
начин имущества от ли-
цата, които са освободе-
ни от данък върху безвъз-
мездното придобиване на 
имущество, и за намалява-
не на административната 
тежест.

Предложенията за про-

мени в Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс 
са във връзка с въвеждане 
на мерки за осигуряване на 
прозрачност на данъчно-
осигурителна информация 
при прилагане на режима 
по държавните и минимал-
ни помощи и предоставяне 
на възможност за подава-
не на документи по елек-
тронен път в Национална-
та агенция за приходите 
чрез персонален иденти-
фикационен код.

Инж. Светослав Глосов, 

председател на КСБ:
Планираният държавен дълг е до 4,5 мрд. лв.
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Д-р Константин Тренчев, президент на КТ „Подкрепа“:

Готови сме за сътрудничество с КСБ по отношение на квалификацията на кадрите

ботещи предприятия. Те, 
доколкото още ги има в 
металургията и въгледо-
бива,  са изключително 
енергоемки и ако им се 
спре електроенергията, 
драмата ще бъде нео-
писуема. Боя се, че там 
нещата са много трудно 
решими, че не се осъзна-
ват в тяхната сложност 

и дълбочинност от поли-
тиците, и не на последно 
място - няма идеи от къде 
да се започне и какво  точ-
но да се прави. Вторият 
проблем е финансовият. 
Той до голяма степен се 
влияе и от банковия, кой-
то е на първите страници 
от няколко месеца. Всичко 
това, като, разбира се, не 

подценявам, но оставям 
встрани проблемите в 
здравеопазването и в кой 
ли не сектор, идва да пока-
же, че ние сме пред пълен 
срив като държава, като 
финанси и като икономи-
ка. Неслучайно се говорят 
неща за увеличаване на 
данъци, на осигурителни 
вноски. Забележете, всич-
ки тези неща се говорят 
от хората, които бяха 
на точно противополож-
но мнение преди година. 
Това е, което просто въз-
мущава, защото показва 
безпринципността на по-
литиците. Тези, които в 
последната година или две 
говорят  срещу плоския 
данък, са същите, които го 
въведоха. Сега говорят за 
подоходно облагане, а те 
го премахнаха. Намалиха 
вноските, сега искат уве-
личение. 

Питали са ме какво 
може да се направи? Мно-
го вода е изтекла, много 
шансове са пропуснати. 
Бих казал нещо, което 
няма да се хареса на дос-
та хора. Те ще го оспорят, 
без изобщо да мислят, 
но за мен единственият 
шанс да тръгнем нанякъде 
е да се вземе един огро-
мен заем от порядъка на 

10 млрд. лева. Това раз-
бира се, ще ни задължи в 
бъдеще. Затова искам да 
допълня, че той трябва да 
бъде под обществен кон-
трол, за  да се насочи там, 
където е необходимо. Ако 
не се влеят свежи пари в 
икономиката, най-вече в 
енергетиката, нещата 
ще станат трагични и в 
един момент необратими. 
Ситуацията в страната е 
толкова тежка, че ме кара 
да се връщам към някои 
мои познания от старата 
ми професия. Безспорен 
факт е, че в много секто-
ри се нуждаем от големи 
реформи, които ще подо-
брят ситуацията. Прин-
ципно е така, но въпросът 
е,  че пациентът е токо-
ва зле, че ако в момента 
не му дадем кислород и не 
му направим кръвопрели-
ване -  той ще умре, без 
значение, че може да сме 
подготвили един съвършен 
хирург, който да му напра-
ви подходящата операция. 
Тоест, България се нуждае 
в момента от животоспа-
сяващи мерки и едва след 
това от реформи. Да, 
може да се търси вина 
със задна дата защо са 
докарани до тук нещата и 
т.н., но към момента ние 

трябва просто да осигу-
рим животоспособност 
на системите и след това 
да има ясен план какво да 
се прави, за да не се пов-
таря тази драма. А че сме 
се докарали до положение, 
при което ще трябва да 
връщаме пари, просто 
нямаме друг избор. И тук 
искам да обясня защо ка-
зах, че заемът, който ни е 
необходим, трябва да бъде 
под обществен контрол - 
защото иначе има огромна 
заплаха да вземем мно-
го пари и да не направим 
нищо. Както впрочем се 
е случвало. За съжаление 
съм принуден да обрисувам 
много тежка картина, но 
това виждат очите ми. 

Кои са най-честите 

грешки, които допускат 

политиците, когато взе-

мат властта?

П ъ р в а т а  о г р о м н а 
грешка на политиците 
е, че те просто не оста-
вят хората на мира, а им 
се бъркат във всяко нещо 
и считат, че правото им 
да взимат решения, кое-
то е безспорен факт, им 
дава възможност да екс-
периментират и  правят 
каквото си искат, без да 
се съобразяват с после-

Ренета Николова

Д-р Тренчев, в един  

важен момент правим 

това интервю, буквално 

минути след като ново-

то правителство стана 

факт. Вашата оценка за  

ситуацията в страната 

винаги е била много точ-

на и прецизна, как я виж-

дате сега?

Може би за първи път 
България изпадна в ситуа-
ция, в която стана ясно, че 
политиците не са особено 
ентусиазирани да вземат 
властта, което е нещо 
ново за нашия небосклон, 
защото у нас всичко може 
да свърши, но не и мерак-
лиите за власт. Имаме за 
износ, за съжаление не се 
търсят по света. Това ми 
е 16-о правителство и е 
най-трудно сформирало-
то се такова. Обяснени-
ята са както обективни, 
така и субективни. От 
обективните мога да 
кажа, че в парламента ни-
кога не е имало 8 партии и 
никога не е имало партия, 
на която да й е липсвала 
толкова голяма бройка до 
пълно мнозинство. Това 
налага да се търсят вся-
какви форми и начини за 
набиране на това мнозин-
ство - къде явно, къде не-
явно. За съжаление ние не 
сме страна като Белгия и 
Италия, където механиз-
мите работят от десет-
ки години и не е толкова 
важно дали ще има пра-
вителство, или неговите 
функции ще се изпълняват 
от старото, защото при 
тях няма служебно. Ние и 
в това отношение сме пи-
онери. Напр. Белгия беше 
повече от 500 дни без 
парламент,  Италия също 
изкара доста време. При 
нас обаче страшно много 
неща зависят от полити-
ческите решения, което 
предполага овластени по-
литици да вземат такива. 
Доскоро със служебния ка-
бинет имахме хора, които 
нямаха възможностите да 
променят нещата поради 
липса на парламент. Огро-
мната разлика от страни-
те, които споменах, е, че 
ние имаме страхотни, 
чудовищни проблеми като 
държава, които не могат 
да се решат от само себе 
си, а трябва да се решат 
чрез силна политическа 
воля и намеса. Летният 
период реално мина, без да 
може това нещо да се слу-
чи.  България има огром-
ни проблеми, но като че 
ли два изпъкват особено 
релефно. Първият е не-
вероятното количество 
трудно решими въпроси в 
енергетиката. Бих казал 
дори, че се наблюдават 
наченки на неконтроли-
руем разпад в сектора, 
което ще повлече цялата  
икономика, включително 
и  сравнително добре ра-

Снимки в. „Строител“

Д-р Константин Тренчев  е роден на 8 февру-

ари 1955 г. в Стара Загора. Учил във френски ко-

леж в Алжир и френска езикова гимназия в родния 

си град. Завършил с отличие висше образование 

„Медицина“ в София. Той е доктор патоанатом.

От май до септември 1989 г. е политически 

затворник заради съпротива на комунисти-

ческата тоталитарна система. Защитник на 

правата на българските турци по време на ко-

мунистическия режим. Член на Независимото 

дружество за защита правата на човека. Основа-

тел (8.02.1989 г.) на НФТ „Подкрепа“ – профсъюз.

Д-р Константин Тренчев е един от седемте 

лидери на опозицията, учредители на Съюза на 

демократичните сили през 1989 г. 

От 17.03.1990 г. е президент на Конфедера-

ция на труда „Подкрепа“ - първата организация в 

България, приобщена в международното семей-

ство на синдикатите - член на Международната 

конфедерация на профсъюзите (МКП). Вицепрези-

дент на Международната конфедерация на сво-

бодните профсъюзи през периода 1992 - 1996 г. 

Вицепрезидент на Европейската конфедерация 

на профсъюзите (ЕКП) от май 2003 г. и член на 

Дирекционния съвет на ЕКП от 2003 г. 

Д-р Константин Тренчев е носител на най-ви-

сокото отличие в България - орден „Стара плани-

на“ I степен, кавалер на Ордена на Светия Божи 

гроб (със седалище Малта). 

Владее френски и руски език, ползва английски.
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диците. Колкото и хора-
та да се сърдят, ако ние 
дръпнахме по времето на 
царя, то беше, защото 
той остави на мира биз-
неса. Не че му помогна, 
той просто престана да 
му се меси, както правят 
всички останали. Трябва 
да се даде малко простор 
за инициативата, да се 
намали административ-
ната преса върху всичко 
в тази държава, да се 
даде възможност на об-
ществото да си решава 
проблемите, защото то 
знае как да го направи. 
Свидетели сме на приме-
ри, в които хора, които  
са се озовали по случай-

ност на някаква позиция, 
даваща им  възможност 
да диктуват условията в 
обществото, имат  добри 
намерения, но не знаят 
какво да правят с пове-
рената им власт, нямат  
компетенции  и опит и не-
щата не се случват. Вто-
ро, трябва да се опитва-
ме, доколкото е възможно, 
да провеждаме все пак 
някаква национално отго-
ворна политика и  така да 
лавираме между Великите 
сили, че да опазим нашия 
интерес, защото ние се 
мятаме от едната в дру-
гата крайност. Не отчи-
таме, че ще загубим от 
това, защото Великите 
сили един хубав ден ще 
се разберат. Но ние със 
своята подлизурщина ще 
бъдем презирани от всич-
ки. Това е една недостой-
на политика, която в ни-
какъв случай не внушава 
у големите уважение към 
теб, а напротив - води до 
презрение. 

Разбира  се,  много 
неща могат да се кажат, 
аз бих ги обобщил така - 
България ще оцелее, но с 
цената на много страда-

ние и жертви.

Социалният диалог е 

изключително важен. В 

кабинета ще има и вице-

премиер по социалната 

политика. Каква ще е 

позицията на КТ „Под-

крепа” при диалога с но-

вото правителство и в 

рамките на тристран-

ния съвет?

Как ще наречеш оп-
ределена длъжност, не е 
от значение. Въпросът е 
как ще я изпълни нейни-
ят титуляр и в случая аз 
ще се въздържа да давам 
квалификации, особено 
в периметъра ляво-дяс-
но, защото твърде от-

давна в България тези 
думи се използват не 
по предназначение и не 
мога да разбера защо 
постоянно се твърди, че 
социалното е ляво, а ан-
тисоциалното е дясно. 
Пример - една Германия 
се изправя след войната 
по десен социален модел. 
Изглежда историята или 
не се чете, или не е ин-
тересна. По-скоро за мен 
решенията са правилни 
или неправилни, възможни 
или невъзможни. Имайте 
предвид, че нещата са 
свързани - как да водим 
социална политика, като 
имаме една все по за-
глъхваща икономика? Па-
рите, които би следвало 
да се дадат и това да 
бъде един социален жест 
към хората, трябва да се 
заработят. Ние в случая 
се караме за едни пари, 
които все повече намаля-
ват. Ако имаме средства 
- хубаво, нека ги разпре-
делим, но когато ги няма, 
нещата стават съвсем 
трагични, а в България 
парите все повече нама-
ляват. Тъй че колкото и 
един да дърпа насам, друг 

– натам, проблемът е, че 
няма инвестиции. Дори 
и човек да има уникал-
ни качества,  не всичко 
зависи от него. Не може 
да има добър транспорт, 
ако няма добре работеща 
икономика, не може да 
има добро образование, 
ако  няма добро здравео-
пазване. Всичко е свърза-

но. Трябва на нещата да 
се гледа в цялост. Няма 
друг начин. 

Как ще се отрази фа-

литът на КТБ върху ико-

номиката?

Много тежко. В пъ-
лен размер може би ще 
започ не да се чувства 
през зимата. Фирми вече 
започнаха да  фалират. 
За съжаление,  това е по-
редното доказателство, 
че нямаме концепция за 
нищо в тази държава. 

Какви съвети ще да-

дете на новия кабинет 

за привличането на ин-

веститори? Ако няма 

работещ бизнес, няма 

да има заети хора и за-

плати.

Най -малкото,  кое -
то трябва да променят 
за разлика от Дянков, е 
да привличат инвести-
тори с изгодно за тях 
законодателство и  га-
рантирана стабилност. 
Инвеститорите не се 

интересуват само какъв 
ще бъде данъкът. Те се 
интересуват най-вече 
от политическата ста-
билност и юридическа-
та си охраняемост, или 
- трябва ни работеща 
съдебна система. Ако 
тези неща не са гаран-
тирани, те просто ще 
ни подминат, дори и при 
наличието на ниски оси-
гуровки и данъци. Много 
се говори за реформа в 
съдебната система, но 
аз считам, че сериозна 
промяна в тази сфера 
не може да се извърши 
без промяна на Консти-
туцията в тази й част. 
Нея обаче не може да я 

реформира обикновено 
Народно събрание, дори 
и да има 200 готови да 
гл асуват  де пу т ат и . 
Просто плачем за нова 
Конституция ,  ние  го 
твърдим от 91-ва годи-
на. Казвам го и никой не 
може да ме упрекне, че 
днес съм се събудил с 
такава мисъл.

Каква е прогнозата ви 

в контекста на идващата 

зима?

Никак не е оптимистич-
на. Но при всички положения 
е по-добре да имаме упра-
вление, отколкото да няма-
ме, защото ако има пилот 
в самолета - има шанс той 
да се приземи успешно, ако 
няма - той със сигурност 
ще се разбие някъде. Зато-
ва  казвам, че сформиране-
то на  кабинета ни  дава 
някакъв шанс. Доколкото 
нещо зависи от нас, ще по-
магаме да се приземим ус-
пешно.

Как оценявате съ-

трудничеството с КСБ, 

организацията е една от 

първите, сключила спора-

зумение за минималните 

осигурителни прагове?

Сътрудничеството ни 
е много добро, строител-
ството е сфера, която оси-
гурява заетост на много 
хора. Федерация „Строител-
ство, индустрия и водоснаб-
дяване“ на КТ „Подкрепа“ ра-
боти активно с Камарата. 
Надявам се, че така ще про-
дължим и в бъдеще.

Един от проблеми-

те, с които фирмите се 

сблъскват, е липсата на 

квалифицирани кадри. Ето 

защо по немски пример 

КСБ подготвя създаване 

на Институт и квалифи-

кационен център. Вижда-

те ли в това направление 

перспективи за съвместна 

дейност?

Готови сме за сътруд-
ничество по отношение 
на квалификацията на кад-
рите. Мисля, че можем да 
бъдем много полезни в този 
аспект. Имам покана от 
ръководството на КСБ за 
среща, на която ще диску-
тираме възможностите за 
включването ни в тази ини-
циатива.
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Мартин Славчев

След дълго очакване и 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
в Благоевград се сдоби със 
свой дом. Новият модерен 
офис беше открит с изис-
кано тържество. Офици-
ални гости на събитието 
бяха председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов, чле-
нът на ИБ и на УС на КСБ и 
председател на Съвета на 
директорите на в. „Строи-
тел” инж. Пламен Пергелов, 
изп. директор на Камарата 
инж. Иван Бойков, предсе-
дателят на ОП на КСБ – 
Перник, инж. Таня Камено-
ва, председателят на ОП 
на КСБ – Кюстендил, инж. 
Светослав Борисов, пред-
седателят на Регионална-
та колегия на Камарата на 
архитектите в България 
арх. Стойчо Манов, предсе-
дателят на Търговско-про-
мишлената палата в Благо-
евград инж. Ромео Шатев 
и председателят на Клуба 
на строителите ветерани 

в града Павел Христов.
„Скъпи колеги строите-

ли, с официалното открива-
не на този офис най-накрая 
и ние ще можем да се на-
станим в собствен дом, в 
който да работим спокой-
но и успешно”, заяви пред-
седателят на ОП на КСБ – 
Благоевград, инж. Стефан 
Стоев. 

„Бих искал да изкажа 
своята благодарност към 

Камарата на строители-
те в България, която оси-
гури финансирането за 
ремонта на тази сграда. 
Без тази помощ нямаше 
да успеем. Също така ис-
кам да благодаря на моите 
предшественици – предсе-
дателите на Областното 
представителство в Бла-
гоевград, които също по-
ложиха големи усилия този 
проект да бъде осъщест-
вен”, допълни той. 

По случай откриването 

инж. Стефан Стоев получи 

специални подаръци 

от УС на КСБ и от 
председатели на област-
ни представителства, а 
от екипа на в. „Строител” 
– авторска творба на на-
биращия все по-голяма и 
заслужена обществена по-
пулярност фотограф Денис 
Бучел. 

„Искам да заявя, че но-
вият офис на ОП на КСБ 
– Благоевград, е сред най-

хубавите в страната. Ос-
тава да бъде открит още 
един – този на Областно-
то представителство във 
Враца, който вече е почти 
готов. Можем да отчетем, 
че до края на настоящата 
2014-а година всички ОП-
та на Камарата ще имат 
собствени офиси”, споде-
ли председателят на УС 
на КСБ инж. Светослав 
Глосов.

Той прикани строители-

те от област Благоевград 
да чувстват новата сгра-
да на ОП-то като собст-
вен дом. 

„Въпреки че 2015-а също 
се очертава да бъде теж-
ка, аз винаги съм казвал, че 
ние, строителите, сме ко-
рави хора. Затова вярвам, 
че ще се справим и ще из-
държим на трудностите”, 
добави председателят на 
Камарата. 

Инж. Светослав Глосов 
и инж. Стефан Стоев пре-
рязаха символично лента и 
откриха официално новия 
офис на ОП на КСБ – Бла-
гоевград. 

Последва връчването на 

годишните награди „Най-

добър строител” и „Пирин-

ски строител”. 

За най-добра компания в 
Първа група – строежи от 
високото строителство 
(жилищно, обществено-
обслужващо, промишлено), 
прилежащата му инфра-
структура, електронни 
съобщителни мрежи и съ-
оръжения, раздел „Големи 
фирми”, беше определена 
компанията „Универсал 
строй консулт” ООД. На-
градата в същата група, 
раздел „Средни фирми”, по-
лучи „ГБС – Благоевград” 
АД, а в „Малки фирми” – 
„Александър 49” ЕООД. 

П р и з о в е  въ в  Вт о -
ра група – строежи от 
транспортната инфра-
структура, получиха „Пи-
ринстройинженеринг” ЕАД 
и „Стилстрой-М” ЕООД. 
В Трета група – строежи 
от енергийната инфра-
структура, бяха наградени 
„Белви” ООД и „Димитър 
Янков – Кенеди Метал” 
ЕТ. Отличията в Четвър-
та група – строежи от 
благоустройствената ин-
фраструктура, хидротех-
ническото строителство 
и опазването на околната 
среда, грабнаха „Водо-
снабдяване и канализация 
– Благоевград” ЕООД и  
„Глобус” ООД. 

Наградата „Пирински 
строител” получиха „Бал-
канстрой” АД, „Агромах” 
ЕООД и „Хидроенергийна 
компания” АД. 

Новият модерен офис беше открит 
с изискано тържество

Новооткритият офис на ОП на КСБ – Благоевград

... икона на св. Димитър от ОП на КСБ - Кюстендил

Беше отслужен водосвет за здраве и успех

Представителите на наградените фирми в категориите „Най-добър строител” 

и „Пирински строител”

Инж. Светослав Глосов и инж. 

Стефан Стоев прерязаха 

лентата

Снимки авторът

Областното представителство получи картина от УС  

на КСБ...

... авторска фотография на Денис Бучел от екипа  

на в. „Строител”...
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Юлия Танева,  
ОП на КСБ - Смолян
Георги Сотиров

„По Димитровден по 
отколешна традиция е за-
вършвал дюлгерският гур-
бетлък и хората са се раз-
плащали с майсторите… 
Ние имахме успешен се-
зон, категорично смятам, 
че именно нашият бранш 
може и трябва да дръпне 
икономиката напред. Сред 
нас на празненството са 
и много млади хора с добро 
инженерно образование, с 
професионални качества, 
специалисти, които ще 
пренесат напред в го-
дините завещаното от 
предците. Да си пожелаем 
да бъдем единни, да рабо-
тим с повече увереност и 
с повече надежда. Празну-
вайте, забавлявайте се...”, 
така откри елегантното 
парти на смолянските 
строители Весела Цолова, 
председател на Областно-
то представителство на 
КСБ. 

В един от красивите 
нови хотели в общинския 
център празнуваха възло-
жители, архитекти, про-
ектанти и строители. 
Заедно в този ден бяха и 
ветераните, и младите, 
кадрите на Варненския 
свободен университет 
„Черноризец Храбър”, фи-
лиал Смолян.

„Висок предприема-
чески дух и реализация 
на идеите и плановете”, 
това пожела в поздрави-
телния си адрес кметът 

на община Смолян Николай 
Мелемов. „Вие създавате и 
облагородявате средата, 
в която живеем. Изграж-
дате с талант и себеот-
дайност. Пожелавам ви до-
стойно да носите името 
на строителя, да множите 
дълголетните традиции 
на вашия бранш в Родопи-
те.” Поздравителен адрес 
имаше и от Националния 

клуб на строителите ве-
терани, подписано от не-
говия председател инж. 
Тодор Топалски.

Един от смолянските 
строители ветерани - То-
дор Караиванов,  от името 
на инициативен комитет 
за изграждането на парак-
лис на свято за местните 
хора място топло благо-
дари на големите смолян-

ски дюлгери Спиро 
Чавдаров и инж. 
Албен Родопманов 
за безкористната 
подкрепа на техни-
те фирми при гра-
дежа на Божията 
обител. Весела Цо-
лова припомни, че 
КСБ винаги е била 
радетел и добър 
партньор в реали-
зацията на такива 
обществено значи-
ми идеи, и подкрепи 
намерението бран-
шът да съдейства 
и за вътрешното 

оформление на параклиса. 
„Пожелавам на всички вас 
здраве и както съграде-
ните от нас сгради ще ни 
надживеят, така и тези 
след нас да запазят духа 
и имиджа на родопските 
дюлгери и той да остане 
непокътнат  във време-
то”, подчерта Весела Цо-
лова. 

След това за дълго 
време в залата властва-
ха родопските  песни в 
съпровод на гайда и тра-
диционните за региона на-
родни хора…

Първа група – „Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструк-
тура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения” - „Артстрой“ ООД

Втора група - „Строежи от транспортната инфраструктура” - „Виастройинже-

неринг“ ООД

Трета група – „Строежи от енергийната инфраструктура” - „Красин“ ООД

Четвърта група – „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидро-
техническото строителство и опазване на околната среда” - „ВиК-Строй“ ЕООД

Пета група - „Строително-монтажни работи” - „Талант-М“ ООД

Приз „Строителна перспектива” - „Билдер“ ЕООД, „Вера строй“ ООД, „Евро строй 

2007“ ЕООД, „Юнимекс“ ООД, „Арх сити строй“ ООД, „Инджовстрой“ ЕООД.

Инж. Албен Родопманов, „Виастройинженеринг” ООД:

Спиро Чавдаров, съдружник в „Дюлгер“ ООД:

И в деня, когато колегите ви праз-

нуваха Димитровден, вие пак бяхте 

някъде по трасето Пловдив - Смолян?

Да, ние в момента сме ангажирани с 
реконструкцията на важен участък не 
само за региона, а и за републиканската 
пътна мрежа в частта му от Асеновград 
до Чепеларе. Това е тежко трасе със своя 
специфика и денонощно се налага да ми-
слим за отстраняването на едни или дру-
ги проблеми - как да става движението 
по време на работа, как то да бъде без-
опасно… Това е път в планината. Трафи-
кът е интензивен, напрежението - много 
голямо, икономическата обстановка е 
сложна, а и се налага корекция в някои 
от елементите на участъка. Разбира се, 
това става след съгласуване с възложи-
теля и днес закъснях за тържеството за 
Димитровден именно по тази причина.

Рехабилитацията на този път съв-

падна и с тежките метеорологични ус-

ловия в последно време и въпреки това 

проблеми за пътуващите няма?

Правилата за изграждане са съгласно 
наредбата за временно строителство. 
Скоро ще възстановим хоризонталната 
маркировка, ще прегледаме отново вер-
тикалната сигнализация. Водачите все 
пак трябва да са наясно, че в момента 
участъкът е в строителство и той не 

трябва да се експлоатира като завършен 
готов път. Затова са и указателните 
табели, които трябва да се спазват, за 
да не стават инциденти. 

Идва активният за трасето зимен 

период, когато скиорите и гостите на 

страната бързат към пистите на Пам-

порово и над Чепеларе?

Пътят е готов да се експлоатира, 
но хората да не забравят ограничения-
та на скоростта и че тук кривите са 
остри. Ние сега само рехабилитираме 
съществуващия участък и не променяме 
неговите геометрични характеристики. 
Скоростта по него (извън специалните 
обозначения) е 50 км/ч и водачите тряб-
ва да се съобразят с това. Напречните 
профили, сцеплението на пътя са добри.

Новият председател на ОП на КСБ 

– Смолян, Весела Цолова връчи на вас 

приза за строежи от транспортната 

инфраструктура?

Радостното е, че нашата работа се 
забелязва и оценява по достойнство от 
колегите, от населението и от държа-
вата… Трябва да има приемственост. 
Нека и млади хора да поемат отговорно-
сти за развитието на Камарата, редно 
е да има нови инициативи. Генериране на 
идеи - това е важното.

„Дюлгер“ ООД е една от популярни-

те строителни фирми в района. Сред 

престижните ви обекти е най-голяма-

та в Родопите и втора в България пра-

вославна църква „Св. Висарион Смолен-

ски” в Смолян…

Нашата фирма е една от първите в 
общинския център. Специализирани сме 
във високото строителство, изграждаме 
стадиони, спортни площадки, промишлени 
обекти. Имаме и наистина знакови обек-
ти. Вие споменахте църквата в Смолян, 
изградили сме много жилищни и хотелски 
комплекси тук, в планината, а и по морето. 
Строим пречиствателни станции, които и 
досега работят перфектно, без забележки. 

Вие - с построеното от вас - сте 

знакова фигура в бранша?

Традициите затова са традиции, за да 
се продължават. Моят дядо е бил много 
добър строител, известен дърворезбар… 
Може би затова и аз от 1966 г. съм част 
от сектора, затова и почитам св. Дими-
тър. В моето родно село  Полковник Се-
рафимово имаме църква „Св. Димитър”, на 

която направих едно уширение, осветле-
ние, камбанария… Това е празник на тра-
дицията, когато дюлгерите се прибират 
след усилена работа по домовете си, при 
семействата и сядат на софрата със 
своите деца и близки. 

А овчарите по нашите земи се сбогу-
ват със семействата си и заминават със 
стадата си на юг, в Гръцко… Тачен е св. 
Димитър - от строителите с радост, от 
другите -  с малко тъга, че цяла зима няма 
да ги има. Но такъв тогава е бил животът.

Традициите в семейството ви са 

много силни…

Моят син е строителен инженер, а 
дъщеря ми е председател на ОП на КСБ 
в Смолян. Весела, освен двете си висши 
образования в Германия, сега завършва и 
право. Бизнесът на фирмата изисква раз-
ностранна подготовка. 

Кризата в бранша продължава, но 

какво си пожелавате за празника?

Надявам се вече да отмине. И да дой-
дат по-добри времена за всички българи. 

Председателят на ОП на КСБ – Смолян, Весела Цолова заедно с 

официалните гости

Кулминацията на тържеството - 

мощният глас на Спиро Чавдаров 

допълни красивата родопска песен

Инж. Албен Родопманов благодари за признанието на колегите си

Снимки Георги Сотиров
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Радослава Пенкова, 
ОП на КСБ – Враца 

За първи път ОП на КСБ 
– Враца, раздаде награди по 
повод Деня на строителя. 
Церемонията беше откри-
та официално от инж. Ро-
сен Дудушки, председател 
на местната структура. 
„Областно представи-
телство на Камарата на 
строителите в България 
приключи една успешна 
година“, подчерта инж. Ду-
душки в приветственото 
си слово към членовете на 
организацията. 

Белла Сиракова – екс-
перт „Регистър“ към ОП 
на КСБ – Враца, запозна 
присъстващите с условия-
та на конкурса „Сграда на 
годината“. Печелившите са 
определени на база гласо-

вете за съответните 
обекти в отделните 
категории на интер-
нет страницата на 
Областното предста-
вителство www.ksb-
vraca.com. 

В раздел „Жилищни 
сгради и хотели“ победи-
тел е „Иванов 53“ ЕООД 
с жилищна сграда с ма-
газини и гаражи. Фирма-
та грабна и третото 
място с изградената 
от нея къща за гости. 
Второто място в кате-
горията е за „Опал 94“ 
с триетажна жилищна 
сграда.

„Строителна ком-
пания“ ООД взе приза в 
раздел „Търговски, ад-
министративни и кул-
турно-битови сгради“ 
с винарната в с. Леско-

вец. Фирмата се класира и 
на трето място в същата 
категория с Центъра за нас-
таняване от семеен тип във 
Враца заедно с „Буларт Кон-
стръкшън“ ООД със сграда 
„Горски дом“. Втората пози-
ция бе за „Иванов 53“ ЕООД 
с предприятие за производ-
ство на сферични кранове. 

В категория „Вили и ед-
нофамилни къщи“ нямаше 
подадени обекти. 

Всички гости на це-
ремонията получиха кни-
гата „Градежите на Кольо  
Фичето“. 

Снимки авторът

Мартин Славчев

Секция „Строители – воини” към софийския клуб на 
НКСВ отпразнува Деня на строителя. „Макар и с мал-
ко закъснение, искаме с тази вечеря да почетем нашия 
професионален празник”, каза председателят на струк-
турата генерал-майор Борис Анакиев. Той поздрави 
присъстващите ветерани от името на председателя 
на КСБ инж. Светослав Глосов и председателя на НКСВ 
инж. Тодор Топалски.  

Зам.-председателите на НКСВ инж. Виктор Шарков 
и инж. Иван Стоянов връчиха поздравителни адреси на 
рождениците генерал-майор Рангел Симов, полковник 
Димитър Новков и инж. Горан Йончев. 

Председателят на секция „Строители – воини” към 

софийския клуб на НКСВ генерал-майор Борис Анакиев откри 

тържеството по случай Димитровден

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО 
Г-Н ЧАВДАР САВОВ - ВРАЦА, 85-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н ИВАН КОЦЕВ - ВРАЦА, 85-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н МЛАДЕН МЛАДЕНОВ - ВРАЦА, 85-и ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

Уважаеми колеги - строители ветерани,
От името на  Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите ветерани и от мое име най-сър-
дечно ви поздравявам с  вашия 85-и юбилей.

Цялата ви трудова дейност е била в строителния 
отрасъл.

Пожелаваме ви много здраве, лично щастие и дъл-
голетие.

Честит 85-и юбилей!

11.11. 2014 г.      С УВАЖЕНИЕ:
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ 
   ИНЖ. ТОДОР ТОПАЛСКИ

Мартин Славчев

В Димитровград бе 
учреден 28-ият региона-
лен Клуб на строителите 
ветерани. Събранието се 
състоя в препълнената 
зала на Научно-техниче-
ския съюз. То беше от-
крито от председателя 
на Клуба на строителите 
ветерани в Хасково Радан 
Чолаков. Зам.-председате-
лите на НКСВ инж. Виктор 
Шарков и инж. Иван Стоя-
нов запознаха присъства-
щите с целите и задачите 
на организацията. 

За председател беше 

избран инж. Кольо Пару-
шев. В ръководството вли-
зат още Цвятко Христов, 
Костадин Ангелов, Камен 
Желязков и Желянка Тенева. 
Бе определен и тричленен 
Контролен съвет в състав 
Петко Нинов, Станчо Танев 
и Стоянка Пехливанова. 

„Бих искал да изкажа 
своето огромно задовол-
ство, че успяхме да осъ-
ществим една инициатива, 
която липсваше на нашия 
град. Имаше нужда да се 
отдаде почит на хората, 
отдали живота си за по-
строяването на Дими-
тровград, които до този 

момент бяха забравени. 
Тук израснаха кадри, кои-
то впоследствие работи-
ха по хилядите обекти из 
страната. Те заслужават 
признание”, каза инж. Кольо 

Парушев. 
Единодушно бе решено 

Клубът на строителите 
ветерани в Димит ровград 
да носи името на поета 
строител Пеньо Пенев. 

Георги Сотиров

„Вие сте дванадесе-
токласници. Вече имате 
капацитета и отговорно-
стите да представите 
нашето училище в „Аз мога 
да строя”, защото сте ми-
слещи, търсещи натури”, 
заяви инж. Доротея Донче-
ва - директор  на СГСАГ „Хр. 
Ботев”, на старта на тазго-
дишното издание на инициа-
тивата „Аз мога да строя”. 

Смисълът на този вече 
традиционен за страната 
проект е младежите от 
професионалните гимназии 
по строителство и архи-
тектура да се опознаят, 
да развият в търсенията 
си нестандартни идеи, но-

ваторски подходи и което 
е особено важно -  младите 
колеги да се забавляват и 
надграждат.

На срещата с лидерите 
на тазгодишните екипи от 
столичната гимназия Пла-
мен Иванов, зам.-председа-
тел на КСБ, основател на 
инициативата, сподели, че 
софийските ученици са доп-
ринесли изключително много 
„Аз мога да строя” да се раз-
вие до степен да стане зна-
ков и устойчив вече за шест 
випуска на професионалните 
училища.

„В лицето на вашата ди-
ректорка и на целия препода-
вателски състав КСБ откри 
партньори. От една страна, 
за вас се грижат родители-

те и училището, от другата 
страна, на нелекия процес 
във формирането ви като 
личности искаме да заста-
нем ние, българските строи-
тели, вашите бъдещи колеги 
на обектите”, приветства 
момичетата и момчетата 
Иванов. 

От тази година проек-
тът ще се реализира и във 

ВУЗ-овете по строител-
ство. „Получихме писмо от 
Шотландия. Там в един от 
ВУЗ-овете по строителство, 
архитектура и геодезия учи 
миналогодишен участник в 
нашия проект от Стара За-
гора, което е показателно за 
качеството на инициатива-
та”, обясни зам.-председа-
телят на КСБ.

Председателят на Клуба на строителите ветерани  

в Димитровград инж. Кольо Парушев 

По повод постъпил  сигнал от „Бул 
строй контрол инженеринг” АД, редо-
вен член на КСБ и участник в процеду-
ра по възлагане на обществена поръч-
ка чрез публична покана за допуснати 
незаконосъобразности в процедурата 
от кмета на община Сливница (Запо-
вед № 66-00-266/14.08.2014 г. и Прото-
кол № 77-00-680/22.10.14 г.) след напра-
вена проверка и правна консултация 
редакцията на в. „Строител“ конста-
тира, че към днешна дата, на основа-
ние чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 16, 

ал. 1 от ЗОП, обществените поръч-
ки, възлагани чрез публична покана по 
реда на гл. 8а от ЗОП, не подлежат 
на обжалване пред КЗК и ВАС. Ето 
защо незаконосъобразности няма как 
да бъдат релевантно проверени от 
компетентен орган и евентуално да 
доведат до отмяната на решението 
за възлагане на поръчката, дори и да 
са основателни.

Редакцията изразява позиция, че 
това е поредният недостатък на 
ЗОП, с който фирмите се сблъскват. 
Считаме, че праговете на възлага-

ните чрез публична покана общест-
вени поръчки за обекти в страната 
са достатъчно високи (от 20 до 
66 хил. лв. за доставки и услуги и от 
60 до 240 хил. лв. за строителство), 
с оглед на което би било добре да 
бъде извършена промяна в редакция-
та на чл. 120, ал. 1 от ЗОП, за да мо-
гат да се обжалват и тези поръчки 
пред КЗК и ВАС.

Предоставяме трибуна за мне-
ния от представители на  бранша 
относно подобно предложение за 
промени в ЗОП.   

В раздел „Жилищни сгради и хотели“ 

победител е „Иванов 53“ ЕООД

Трето място в категория „Търговски, 

административни и културно-битови сгради“ бе за 

„Буларт Констръкшън“ ООД

14 ноември       
Стефан Стефанов, 
председател на ОП на КСБ – Сливен 
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Генерален партньор

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

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

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Основен партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 влагане на рекламни материали в информационните пакети 
 2 безплатни пропуска за събитието
 20% отстъпка от таксата за участие за всеки следващ участник
 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Партньор

 лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 лого на компанията на корицата на сп. „Булаква“
 1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 1500 лв. (без ДДС)

Предлагаме ви следните партньорски пакети

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 100 лв. (без ДДС). 

ЗАПЛАЩАНЕ с банков превод 

по следната банкова сметка:

„Вестник Строител“ ЕАД, 
Райфайзенбанк България 
BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103
Представителите на законодателната, държавната 
и местната власт не заплащат такса участие.

Защо да бъдете наш партньор:

 ще представим вашата компания пред точната аудитория
 ще промотираме вашия опит, продукти и услуги
 ще предоставим възможности за разширяване на вашите бизнес контакти

По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за състоянието и степента на раз-
витие на обществото. Изграждането на ВиК инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване 
изисква съвместните усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към тази сфера.

Във връзка с това КСБ и БАВ за четвърта поредна година организират конференция, на която да бъдат публично дефинирани 
и дискутирани най-належащите въпроси при изпълнението на проекти по ОПОС и ПРСР: 

 открояване на т.нар. най-добри налични технологии; 
 качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; 
 ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дру-

жествата и неправителствените браншови организации за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др. 

Конференцията дава възможност за публично представяне на гледните точки и намеренията на отговорните институции, 
ВиК дружества, проектанти, строители и неправителствени браншови организации, както и за запознаване с най-добрите тех-
нологии и практики от известни чуждестранни експерти.

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

1. Състояние на ВиК сектора – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация;
2. Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит;
3. Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Доклади и презентации на успешни реа лизации ще бъдат изнесени от поканени лектори 
от ведомства и фирми.

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

За контакти:

Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg; news.stroitel@gmail.com

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Официален медиен партньор

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ

Министърът на околната среда и водите 
Министърът на регионалното развитие
Вицепремиерът по еврофондовете
Изп. директор на ДФ „Земеделие“
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Мартин Славчев

През уикенда „Винербергер” ЕООД реа-
лизира събитие в The Mall в София, по вре-
ме на което освен представяне на някои от 
продуктите на фирмата бе организирана и 
интересна игра за посетителите. 

„Стремим се да сме по-близо до хората, 
които искат да строят. Обикновено това 
са млади семейства. Освен на родителите 
ние искахме да покажем и на най-малките, 
че керамиката е възможно най-натурални-
ят продукт в строителството и тя може 
да бъде естествена като детска игра”, 
обясни за в. „Строител” търговският ди-
ректор на „Винербергер” ЕООД инж. Цанко 
Миланов. 

Десетки семейства, посетили щанда 
на фирмата през уикенда, се включиха в 
надпреварата. 

„С тази игра се опитваме да върнем 
бащите във времето, когато са били деца. 
Тe трябва да сглобят макет на къща по 
план, на който е разчертана основата на 
постройката. Разбира се, трябва да се 
спазват и определени технически изисква-
ния. Целта е за възможно най-кратко вре-
ме този макет да бъде изграден и да му 
се постави покрив. В играта се използва 
нашият топ продукт – керамичният блок 
Porotherm 38 Hi, който е с повишени топ-
лоизолационни характеристики. Десетте 
най-добри времена през уикенда спечелиха 
10%  отстъпка при покупка на Porotherm 38 
Hi. Тази награда е символична и е свързана 
и с 10-годишния юбилей на „Винербергер”, 
каза инж. Миланов. 

Освен за родителите от компанията 
бяха помислили и за децата. На специална 
маса, подготвена с всички необходими ма-
териали, най-малките също имаха възмож-
ност да построят своя дом на мечтите. 

„Няма нищо по-хубаво от това да видим 

как малчуганите играят и се забавляват, 
градейки. Усмивките по техните лица са 
възможно най-добрата награда за нас. Това 
показва, че сме си свършили работата”, за-
яви инж. Цанко Миланов.  

„Досега у нас не беше правено такъв 
тип събитие, свързано със строителство-
то. Смятам, че за в бъдеще именно такива 
ивенти ще бъдат доста по-успешни от ти-
пичните браншови изложения, тъй като те 
позволяват да се осъществи персонален 
контакт с клиента”, каза още търговският 
директор на „Винербергер” ЕООД. 

Млади семейства имаха възможност да по-

строят къщата на своите мечти по време на 

събитието, организирано от „Винербергер” 

Търговският директор на „Винербергер” ЕООД 

инж. Цанко Миланов

Снимки авторът

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
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Работи се по подготовката на жп линията Драгоман  – София – Елин Пелин

Страницата подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Ускорен е процесът по 
подготовката на проекта 
„Модернизация на железо-
пътната инфраструктура 
в участък Драгоман - Со-
фия - Елин Пелин”. Целта е 
той да бъде подаден в рам-
ките на първото набиране 
на предложения по Механиз-
ма за свързване на Европа. 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура” (НКЖИ) работи по 
подготовката на проекта 
за жп линията Драгоман – 

София – Елин Пелин, за да 
се спази срокът - 26 фев-
руари 2015 г. България може 
да получи по този инстру-
мент около 420 млн. евро 
заедно с националното  
съфинансиране.

Жп линията Драгоман 
- София - Елин Пелин ще 
е първото предложение, с 
което България ще канди-
датства по новия инстру-
мент на ЕС. Прогнозната 
му стойност е приблизи-
телно 198 млн. евро. Трасе-
то обхваща около 65 км и е 
разделено на три участъка. 
Първият е от Драгоман до 
Петърч и е с дължина около 

23,7 км. Втората отсечка 
е между Петърч и София - 
19,6 км, а третата е Со-
фия - Елин Пелин - 22 км. В 
момента НКЖИ провежда 
тръжна процедура за избор 
на изпълнител за изготвя-
не на технически проект 
на участъка Драгоман 
- Петърч. На 10 ноември 
бяха отворени ценовите 
оферти на кандидатите: 
обединение „Продекс-БГ”, 
които са  предложили  
1 797 800 лв.; консорци-
ум „П.Д. проект 2014” - 
1 786 893 лв., и консорциум 
„НЕТ-ИКюИ-Инфра” с офер-
та - 1 996 260 лв. 

Изпълнителят ще про-
ектира изцяло ново трасе 
с параметри, отговарящи 
за скорост 160 км/ч за кон-
венционални пътнически 
влакове, 120 км/ч за товар-
ни и 200 км/ч за превозни 
средства с накланящи се 
кошове. Финансирането е 
по ос „Техническа помощ” 
от Оперативната програ-
ма „Транспорт 2007 - 2013” 
Строителството на тра-
сето е планирано да започ-
не през 2016 г. при условие, 
че обектът бъде одобрен.

Другите приоритетни 
проекти, които се подгот-
вят за кандидатстване по 

С а мо  едно  ценово 
предложение е постъпило 
в ограничената процедура 
за изпълнител за поддър-
жане (превантивно, те-
кущо, зимно и ремонтно-
възстановителни работи 
при аварийни ситуации) на 
автомагистрала  „Хемус” 
– от София до Ябланица, и 
на АМ „Тракия“ - в участъ-
ка от София до пв. „Стара 
Загора”. Това стана ясно, 
след като офертата беше 

отворена в Агенция „Път-
на инфраструктура”. По-
стъпилото предложение е 
на „Автомагистрали” ЕАД, 
като то е и за двата учас-
тъка. Срокът за изпълне-
ние на обществената по-
ръчка е 6 месеца.

Тръжната комисия опо-
вести и ценовите предло-
жения за поддържане (пре-
вантивно, текущо, зимно и 
ремонтно-възстановител-
ни работи при аварийни 

ситуации) и на АМ „Хемус” 
в участъка на територия-
та на областите Шумен и 
Варна, както и на АМ „Ма-
рица” на територията на 
област Хасково. Срокът 
за изпълнение е 48 месеца.

За трасето на АМ 
„Хемус” в деловодство-
то на АПИ са постъпили 
офертите на ДЗЗД „Под-
държане Хемус”, в което 
участват: „Пътища и мо-
стове” ЕООД и „Финанс 

Груп 2013” ЕООД; ДЗЗД 
„Понт”, съставено от: 
„Хидрострой” АД и „Инж-
стройинженеринг” ЕООД; 
и „Автомагистрали – Чер-
но море” АД.

Едно е и  ценовото 
предложение за отсечка-
та от АМ „Марица“ - на 
територията на област 
Хасково. То е на ГД „АБ-
Марица”. В дружеството 
участват „АБ” АД и „Бур-
гас Пътстрой” АД. 

Механизма за свързване на 
Европа, са „Модернизаци-
ята на жп линията Видин 
– София в участъка Видин 

– Медковец” и „Подобрява-
не на корабоплаването по  
р. Дунав”, който е съвмес-
тен с Румъния.

Ремонтните дейности на 15-и километър от път II-19 
Симитли – Разлог трябва да приключат до края на ноем-
ври. В момента на обекта се работи интензивно. Две спе-
циализирани машини пробиват отвори, в които се полагат 
арматура и бетон за укрепването на обекта. До момента 
са направени 117 бетонови пилоти от всички 130. С тях ще 
се укрепи основата на пътя, която пропадна на 24 октом-
ври т.г. след обилните дъждове в района на прохода Пре-
дела. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

За спешните аварийно-възстановителни работи на 
пътния участък са осигурени 950 хил. лв. от държавния бю-
джет. Второкласният път е единствената транспортна 
връзка, свързваща общините Разлог, Банско, Добринище, 
Белица и Гоце Делчев, както и населените места в тях 
с областния център Благоевград. Той е и най-пряката и 
удобна връзка между Северна, Северозападна и Западна 
България със зимните курорти в Пирин.
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Община Севлиево обя-
ви поръчка за проектира-
не и строителство на се-
парираща инсталация за 
битови отпадъци в града. 
Индикативната й стой-
ност е над 3,17 млн. лв. 
без ДДС, а срокът на 
изпълнение 600 дни.  В 
обявлението на търга не 
е записано откъде ще е 

финансирането на обек-
та. Поръчката включва  
изготвяне на идеен ин-
вестиционен проект; на 
работен инвестиционен 
проект и съгласуване с 
всички компетентни ор-
гани и експлоатационни 
дружества; изпълнение на 
строителни и монтажни 
работи; авторски надзор; 

въвеждане в експлоата-
ция. 

Участниците трябва 
да имат достъп до фи-
нансов ресурс от поне 
1,5 млн. лв. Кандидатите 
трябва да са проектира-
ли и изградили за послед-
ните три години съоръ-
жения и/или инсталации 
за третиране на отпа-

Ирина Савина, зам.-кмет на София: 

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

„Изпълнени са 70% от 
канализацията и 50% от 
водопровода по проекта за 
изграждане на инженерна ин-
фраструктура на ВиК мрежа 
на Банкя и на кв. „Градоман“, 
„Михайлово“, „Вердикал“ и с. 
Иваняне. Той включва стро-
ителството на 22 км нова 
канализация, рехабилитация 
на 14 км съществуваща и 
подмяна на 12 км водопро-
вод“. Това заяви замест-
ник-кметът на София по 
направление „Инвестиции и 

строителство” Ирина Са-
вина. Стойността на про-
екта е 74 млн. лв., от които 
безвъзмездната помощ - 58 
млн. лв. по ОП „Околна сре-

да”, а съфинансирането от 
страна на Столичната об-
щина е 16 млн. лв. До момен-
та верифицираните разходи 
са в размер на 27 млн. лв. 

Изпълнител е Консорциум 
„Монисад Банкя“.

 „За да бъде реализи-
ран качествено и в срок 
един толкова тежък ин-
фраструктурен обект, от 
изключително значение са 
координацията и диалогът 
между всички участващи 
страни – държава, община, 
изпълнители и, разбира се, 
гражданите“, допълни Сави-
на, като подчерта, че само 
подготовката на подобен 
проект отнема между две 
и четири години. „През по-
следните години правим 
сериозни инвестиции в ин-
женерната инфраструкту-

Решение на Върховния административен съд 
потвърди правилността на избора на изпълнител 
за пречиствателната станция, направен от об-
щина Тервел. Така - след дългите процедури по 
обжалването на търга, най-после стана възмож-
но да бъде подписан договор за реализацията на 
обекта.Финансирането е осигурено по Опера-
тивна програма „Околна среда", съобщават от 
общината. 

Избраният изпълнител е Консорциум „Ски-
тия" със съдружници „Понсстройинженеринг“ ЕАД 
Бургас, „Прострийм груп“ ЕООД София и „Уотър 
енвайро проджект“ ЕООД София. Всеки от три-
мата участници има конкретни ангажименти за 
изпълнението на договора, което ще протече в 
три основни етапа - изготвяне и съгласуване на 
работен проект, строителни работи, достав-
ка, монтаж и пуск на работното оборудване на 
пречиствателното съоръжение. Стойността за 
изпълнение на тези дейности е 5 097 375 лв. без 
ДДС. За надзор е избран „ЕСМ" ЕООД.

Пречиствателната станция на Тервел се на-
мира непосредствено до регулационната грани-
ца на града в посока изход към пътя за с. Без-
мер. Съоръжението е въведено в експлоатация 
през 90-те години на миналия век. То не може 
да изпълни функциите си поради остарялото 
оборудване и малкия си капацитет, в който не е 
разчетена необходимостта канализация да полз-
ват всички жители на града. Чрез новата инвес-
тиция това ще стане възможно. Изпълнението  
на обекта трябва да приключи до края на след-
ващото лято.

След като чрез същия проект се изгради кана-
лизация за всички абонати в Тервел и се подмени 
водопроводът на улиците, следва да се осигури 
пречистването на отпадъчните води от целия 
град - от старите и новите канализационни кло-
нове. Това може да стане, когато съществуваща-
та и неработеща към момента пречиствателна 
станция бъде реконструирана, разширена и мо-
дернизирана.Точно тази инвестиция бе включена 
в проекта за воден цикъл на града и след него-
вото одобряване от МОСВ започна подготовка-
та за възлагането на договора за изпълнението 
й - изработване на документи за обявяване на 
обществената поръчка, обявяване, разглежда-
не на постъпили четири оферти и класиране на 
участниците. След година и половина, преминали 
в съдебни дела, все пак настъпи моментът за 
сключване на договор. 

Община Рила обяви 
обществена поръчка за 
изграждане на пречист-
вателна станция за от-
падъчни води (ПСОВ) и 
канализация за отпадъч-
ни и за дъждовни води в 
село Смочево. Проектът 
се финансира от Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони. Битовата 
канализация включва два 
основни клона, като пър-

вият ще е разположен по 
главната улица на село-
то, а вторият - на ули-
цата, успоредна на те-
чението на дере Друмски 
андък. Ще се изградят 
33 второстепенни ка-
нализационни клона по 
улиците от регулацион-
ния план на селището. 
Общата дължина е 10 
535 м. Проектът включ-
ва и строителство на 

дъждовна канализация, и 
строителство и монтаж 
на технологично оборуд-
ване за пречиствателна 
станция. 

Прогнозната стой-
ност на проекта е малко 
над 4,635 млн. лева без 
ДДС, а крайният срок 
за изпълнение е 15 юли 
2015  г .  Участниците 
трябва да са изпълнили 
поне един сходен договор 

В напреднал етап на-
влезе строителството 
на пречиствателна стан-
ция за отпадъчните води 
в Мездра, информират от 
общината. Реализацията 
на обекта се осъществя-
ва по проект „Доизгражда-
не на канализационна мре-
жа и изграждане на ПСОВ 
– Мездра".

Съоръжението се из-
гражда на левия бряг на р. 
Искър в местността Зад 
могилата в землището на 
с. Брусен и е с проектен 
капацитет 15 984 е.ж. Ра-
боти се усилено и по до-
веждащата инфраструк-

тура, като вече приключи 
направата на колектор, 
водопровод и външно ел. 
захранване на обекта.  
Очаква се пречиствател-
ната станция да бъде за-
вършена най-късно до края 
на годината.

От общината информи-
рат още, че са приключили 
строителните дейности за 
реконструкция на градска-
та ВиК мрежа по ул. „Хрис-
то Ботев", „Янко Сакъзов", 
„Димитър Благоев" и „Алек-
сандър Стамболийски". Ре-
новирани и подменени са 
3525 м канализационна и 
882 м водопроводна мрежа. 

Други два подобекта вече 
имат съставен протокол 
обр. 16  от Държавна при-
емателна комисия, който 
удостоверява годността 
за ползването им.

Изпълнител на стро-

ително-монтажните ра-
боти е ДЗЗД Обединение 
„Мездра – ЕКО" – София, 
водещ съдружник в кое-
то е „Главболгарстрой“ 
АД. Стойността е 20,317 
млн. лв.

дъци. Предложенията 
се набират до 18 де-
кември.

Изпълнителят ще 
се определи по кри-
терий „икономически 
най -изгодна  офер -
та”. Цената има те-
жест 15, срокът за 
изпълнение и  този 
за отстраняване на 
дефектите по 10. Ра-
ботната програма 
носи  50, управление-
то на риска – 15. 

ра. Тази година предимно с 
европейски средства, освен 
в район „Банкя“, реализираме 
няколко много важни обек-
та в кв. „Суходол“, в район 
„Овча купел“, в местност 
Сливница - втори етап. В 
кварталите „Овча купел“ и 
„Горна баня“ трябваше да 
бъде изградена 15 км ка-
нализационна мрежа. „Към 
настоящия момент този 
проект е замразен и не се 
изпълнява. Очакваме реше-
нието на Министерството 
на околната среда и води-
те и аз силно се надявам, 
че при стартирането на 
новата ОП „Околна среда“ 
обектът ще бъде един от 
първите, които ще финанси-
раме и реализираме“, обясни  

зам.-кметът. 
Ирина Савина се запоз-

на и с ремонтните дейнос-
ти на река Иванянска в с. 
Иваняне, където се извърш-
ва бетонова корек ция с дъл-
жина 1110 м за предотвра-
тяване заливането на къщи 
и участъци, намиращи се в 
близост до реката. Проек-
тът включва още изграж-
дане на две нови детски 
площадки, алейна мрежа и 
озеленяване. Стойността 
му е 3,5 млн. лв. и се очак-
ва ремонтните дейности 
да приключат май 2015 г. 
Изпълнител е „Балкан - 
строй“ АД. 

По думите на зам.-кме-
та се работи и по подго-
товката на 20 проекта за 
корекция на реки на тери-
торията на Столичната 
община, които ще бъдат 
финансирани от различ-
ни източници.   „Предстои 
възлагането на работни 
проекти за вътрешноквар-
талните улици на Банкя и 
след приключване на от-
чуждителните процедури 
ще кандидатстваме за фи-
нансиране на изграждане-
то им със средства от ОП 
„Околна среда 2014 – 2020“, 
каза кметът на района Ран-
гел Марков. 

Подготвят се 20 проекта за корекции на речни корита

за последните пет годи-
ни. Оферти се набират 
до 11 декември. Предло-
женията ще се избират 
по критерий „икономи-
чески най-изгодна офер-
та”, като техническото 
предложение ще носи 
общо 50 т. То е съставе-
но от два подпоказателя 
- технологична последо-
вателност на строител-
ните процеси – 40 т., и 
управление на риска – 
10 т. Предлаганата цена 
има тежест 50.

С
ни

м
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ор
ът
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Свилена Гражданска 

Двеста магазина, над 400 
марки, от които 100 напълно 
нови за българския пазар, кино с 
10 зали с VIP салони, най-големи-
ят увеселителен център на за-
крито и картинг писта с площ 
7500 кв. м. Това виждат обикно-
вените посетители на най-но-
вия търговски и развлекателен 
център в столицата - Sofia Ring 
Mall. За строителите обаче чис-
лата, които стоят зад проекта, 
са съвсем други. 

„С колегите изчислихме, че 
положените човекочаса труд по 
време на изграждането са 4,752 
млн. Това е равносилно на бри-
гада от 32 души, които в про-
дължение на 50 години работят 
ежедневно по 8 часа. 27 хиляди 
души са записани в книгата за 
инструктаж за безопасност по 
време на строителството на 
Sofia Ring Mall. Толкова прибли-
зително е и населението на гра-
дове като Сандански, Самоков, 
Карлово“, казва изпълнителният 
директор на „Главболгарстрой“ 
АД инж. Димитър Димитров. 
По думите му изграждането на 
този обект е едно от най-голе-
мите предизвикателства, пред 
които се е изправяла фирмата. 

 Преди рязането на лентата 

Автор на концепцията е ис-
панската L35, българските й 
партньори са „Скица студио“. 
Главният архитект на проек-
та Ернесто Клинкенберг през 
2013 г. получи международен 
приз за проектиране на търгов-
ска сграда именно за Sofia Ring 
Mall. Изпълнител на обекта е 
„Главболгарстрой“ АД. Той за-
почва работа по проекта през 
август 2011 г. и през април т.г. 
приключва строително-монтаж-
ните работи. 

Новият МОЛ предлага на по-
сетителите големи отворени 
пространства, широки тераси 
с изглед към Витоша, ресто-
ранти с естествена светлина 
във вътрешността и зелени 
площи, простиращи се на над 
28 хил. кв. м. Концепцията акцен-
тира върху местата за забавле-
ние и прекарване на свободното 
време и се реализира благодаре-
ние на фактори като архитек-
турата на комплекса и местопо-
ложението му между планината 
и града. Посетителите могат 
да комбинират шопинга и ат-
ракционите в МОЛ-а с разходка 
до Витоша поради близостта на 
лифта, водещ към планината.

Схемата на Sofia Ring Mall е 
класическа - с вътрешен пасаж, 
изцяло с горно остъкляване, 
като входовете са подчертани. 
Поради големия размер на сгра-
дата архитектите са търсили 
чрез врязване на отделните 
входове обособяване на по-малки 
обеми. Търговският комплекс е 
част от цялостен устройствен 
проект за развитие на зоната 
между Столичния околовръстен 
път (СОП) и станция на лифта 
Симеоново. Според градоус-
тройствената концепция те-
риторията на проекта (около 
280 дка) е разделена на четири 
зони: търговска, смесена, парко-
ва и жилищна. Разположението 
на първата в непосредствена 
близост до основните пътни 

артерии осигурява удобен авто-
мобилен достъп до подземните 
паркинги, като едновременно 
представлява естествена пре-
града за шума от Околовръстно-
то на София. Голямата дениве-
лация на терена по естествен 
път подсилва функционалното 
разделяне на комплекса – към 
СОП остава зареждането на 
МОЛ-а, както и основните авто-
мобилни входове, а към Витоша и 
ИКЕА се развиват пешеходните 
пространства с големи тераси 
на ресторантите и кафенета.

Обектът е с разгъната за-
строена площ 174 563 м2. Включ-
ва три търговски етажа над зе-
мята, едно цяло подземно ниво 

за паркиране на автомобили и 
още две - частични за коли и с 
площи за магазини. Вертикална-
та комуникация между етажите 
се осъществява посредством 
стълби, ескалатори и асансьо-
ри – два от които са за хора с 
увреждания. 

Вътрешното разпределе-
ние се състои от два атриума 
– северен и южен пасаж, които 
свързват две площи, наречени 
„Моден комплекс” и „Хранителен 
комплекс”. Заедно те оформят 
едно непрекъснато простран-
ство около голям „остров” от 
търговски площи на горните две 
нива, които са свързани с външ-
ния периметър чрез поредица от 
стоманени мостове. 

В непосредствена близост 
до зоната за хранене се нами-

рат кинозалите на площ от 
37 010 кв. м. 

В южната част на сградата 
- с пряк достъп откъм най-го-
рното търговско ниво и откъм 
южната улица, са откритите 
ресторанти и кафенета 

с прекрасен изглед към планината 

Витоша в приятна градинска 

атмосфера.

 В северната част се нами-
ра администрацията на МОЛ-а.

Двата комплекса – модният 
и хранителният, са централни 
за обекта. Те оформят прос-
транства с неправилна форма 
и височина до тавана, съответ-
но 18 м и 16 м. Конструкцията 
на покривите над зоните е ме-
тална и излиза като обем над 
равнината на покривите на ма-
газините. Характерен елемент 
от нея са свободно стоящите 
централни стоманени колони, 
решени под ъгъл, които заедно 
с допълнителни декоративни 
елементи създават визия на 
разклонено дърво. 

Част от външните стени на 
двата комплекса са изцяло ос-
тъклени, изпълнени като окаче-
на „спайдер“ фасада. Носещата 
им конструкция е стоманена, на 
която голям брой от елементи-
те също са под наклон - като 
част от „разклоненото дърво“. 

Сградата е решена с плът-
ни фасадни стени. Като цяло 
е търсено раздвижване чрез 
използването на няколко типа 

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова заедно с инвестито-

рите от Fourlis и Danous Group и строителите от „Главболгарстрой“ АД 

откриха Sofia Ring Mall. Инвестицията е за 130 млн. евро и тук вече са отво-

рени над 1500 нови работни места
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системи, сред които са самоно-
сещи се поцинковани профили-
рани метални панели (касети), 
вентилируема облицовка от 
плочи от пресовани дървесни 
частици със смоли, от компо-
зитни алуминиеви панели, от 
естествен камък, зидария от 
газобетонни блокове с обли-
цовка от темперирано стъкло 
и други. 

Зданието е проектирано 
с основи от стоманобетон, с 
изключение на южните и се-
верните пасажи, покривите на 
хранителния и модния комплекс, 
на киносалона, мостовете и 
тотем, които са разработе-
ни като надземни конструкции 
от стоманени ферми и колони. 
Сградата се състои от 4 неза-
висими блока, отделени един от 
друг с дилатационни фуги. Меж-
дуетажните подови конструк-
ции са решени като гредови 
стоманобетонни плочи, които 
се подпират ивично върху греди, 
а те - съответно на колони и 
шайби. Вертикалните натовар-
вания (вятър, земетресение) се 
поемат от многоетажни сто-
манобетонни рамки и стомано-
бетонни шайби в двете посоки.

Фундирането е с обща фун-
даментна плоча с подколонници 

на необходимите места, разви-
ти в зоната на обратния насип. 

От техническа гледна точ-
ка са монтирани и изпълнени 
следните видове съоръжения и 
системи - 4 трафопоста, 9 ди-
зел генератори, 6 охладителни 

кули, 3 водоохлаждащи агрегата 
(чилъри), 31 климатични камери, 
257 нагнетателни и смукател-
ни вентилатора, 3 котела, по-
жароизвестителна инсталация, 
спринклерна инсталация, газово 
пожарогасене и други.

Архитектът 

Архитектурният проект на Sofia Ring Mall е дело на испан-
ското студио L35 с водещ архитект Ернесто Клингенберг. Сред  
знаковите обекти на екипа е и новият стадион на „Реал Мадрид“ 
– „Сантяго Бернабеу”. 

Екипът

27 хиляди души са преминали инструктаж за безопасност по 
време на изграждането на Sofia Ring Mall. Толкова приблизително 
е и населението на градове като Сандански, Самоков, Карлово.

4,752 млн. са положените човекочаса труд по време на стро-
ителството на Sofia Ring Mall. Това е равносилно на бригада от 
32 души, които в продължение на 50 години работят ежедневно 
по 8 часа. 

Времето

Строителните работи по изграждането на Sofia Ring Mall 
продължават 3 години, 2 месеца и 5 дни, или общо 1161 дни, през 
които не е допуснат нито един инцидент с тежки последици за 
нито един работник на обекта.

Изкопът

Изкопът, направен за изграждане на основите и подземните 
нива на  Sofia Ring Mall, e  468 700 куб. м. С този обем може да 
напълните с връх цялата чаша на Националния стадион „Васил 
Левски“. 

Площта на теренната плоча,  прилежащите тротоарни и зе-
лени площи е 62 хиляди кв. м, което покрива карето между сгра-
дите  на Храм-паметник „Александър Невски“,  на Народното съ-
брание и  паметника на Царя Освободител.

Площта

Разгънатата застроена площ е 174 563 кв. м, което се равнява 
на 50 футболни терена или 270 тенис корта.

Кофражът, използван за изграждането на Sofia Ring Mall, е 328 
хиляди кв. м - достатъчни да покрият територията на Ватикана. 

Конструкцията 

В стоманобетоновата конструкция са излети 135 000 куб. м 
бетон. Ако се разстеле с дебелина 10 см и ширина 6 м, ще се по-
крие целият път от входа на Sofia Ring Mall до центъра на Стара 
Загора (225 км).

Изпълнената по време на строителство на Sofia Ring Mall 
армировка е с общо тегло от 16 000 т. За сравнение - метална-
та конструкция на Айфеловата кула е с тегло „едва“ 7100 т.  За 
да бъде боядисан символът на Париж, са нужни 60 т боя. Точно 
толкова е и количеството само на огнезащитната боя, положена 
върху металната конструкция на Sofia Ring Mall. 

Фасадите

Общата площ на стъклените фасади на Sofia Ring Mall e 8200 
кв. м. С тях може да се остъклят прозорците на над 100 четири-
етажни жилищни кооперации.

Положената топлоизолация е с площ 32 600 кв. м, или напълно 
достатъчна да покрие стените на 130 двуетажни къщи.

Под покрива

За нуждите на обекта (стенни обшивки, покривни конструк-
ции) са използвани 12 240 кв. м LT ламарина. Ако се постеле на 
ивица с ширина 2 м, тя ще покрие от първата до последната 
станция трасето на Симеоновския лифт.

Вътрешните стени

В преградните стени и тавани от гипсокартон са изразход-
вани 74 331 листа. Ако положим един след друг всички алуминиеви 
профили, на които са закрепени, ще трябва да изминем 25,4 км, 
каквото е разстоянието от входа на Sofia Ring Mall до Перник.

За закрепването на плоскостите са използвани 891 000 вин-
та. Ако завинтването на един от тях отнема средно 10 секунди, 
на един работник би било необходимо време от 1 година и 2 ме-
сеца, за да свърши сам тази работа.

Подът и парапетите

Дължината на стъкления парапет в Sofia Ring Mall e 1418 м. 
Ако той се почиства двустранно по 1 метър за 10 минути, то на 
един човек ще са нужни 6 седмици, за да го направи. 

Подът, изпълнен от керамични плочи, е с площ от 13 хиляди 
кв. м. Ако бяха използвани за настилка на коридор с широчина 
90 см, той щеше да преминава по почти цялата Южна дъга на 
Столичния околовръстен път – от бул. „България“ чак до бул.  „Ца-
риградско шосе“.

 Акцентът

Навсякъде около вас има кръгове. Вгледайте се внимателно в 
големия тотем пред сградата, в стъклата по фасадата или въ-
тре по стените и таваните... Ще намерите не един и два кръга. 
Общият им брой е почти 15 милиона.

Снимки „Главболгарстрой“ АД
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Да преминеш през Родопите в тези 
есенни дни, когато планината се е обагрила 
във всичките нюанси на жълтото, кафяво-
то и червеното,  е малка приказка. Да посе-
тиш Неделино, административен център 
на едноименната община, и да разговаряш 
с неговия кмет Стоян Беширов, ще усетиш, 
че приказката за красивата планина пре-

минава в още по-красива реалност за бит, 
култура, инфраструктура и всичко остана-
ло, което прави живота на хората по-добър.

Градът е разположен на двата бряга на 
р. Неделинска и на 60 км от областните 
центрове Смолян и Кърджали. По историче-
ски данни селището е формирано от скит-
нически племена, които обитавали района 
на Южна България. А ако отскочиш до  не-
говото най-голямо село - Гърнати, ще видиш 

един  неповторим край с уникални пейзажи 
и  запазена архитектура. 

Неделино е известно и със своя  неделин-
ски двуглас. Това е специфично пеене, което 
не съществува никъде другаде и се пее на 
кварти и секунди. Неделинският двуглас е 
уникална проява на песенната традиция 
в Родопите. Той битува в тази част на 
планината от незапомнени времена. Като 
единствен случай на двугласно пеене в Ро-

допите, подобно на шопското, граовското, 
пиринското, той привлича вниманието на 
изследователите още в средата на мина-
лото столетие. Неделинският двуглас ще 
бъде вписан в Списъка на световното кул-
турно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Това е част от историята… За днеш-
ния, а и за утрешния ден на Неделино раз-
говаряме с кмета на общината Стоян Бе-
широв.

Г-н Беширов, няма да 

издам особена тайна, ако 

кажа, че идването на на-

шия екип е по идея на ОП 

на КСБ - Смолян, на чие-

то тържество по повод 

на Димитровден един от 

най-добрите родопски 

строители, Спиро Чавда-

ров от „Дюлгер” ООД, 

каза, че кметът на Неде-

лино управлява едно рай-

ско кътче на Родопите. 

Да, Спиро Чавдаров е 
казал истината. Неделино 
наистина е неповторимо 
по своята красота, мес-
тоположение и природни 
дадености. Неповторимо и 
с добрите си хора, с които 
живея, откакто съм се ро-
дил на тази земя. И затова 
съм си поставил трудна-
та, но желана и изпълнима 
цел – Неделино да стане 
истински европейски град 
с всичките изисквания на 
това понятие и да бъде 
сочен като пример за раз-
витие не само в нашата 
страна, но и в Европа. 

От хълма градът се 

вижда като на длан. Мно-

го нови къщи, санирани 

общински сгради, солид-

на корекция на р. Неде-

линска, която пресича 

селището. Да коменти-

рате всичко това – бит, 

възможности за хората.

Отрано сформирах уп-
равленски екип, с който 
започнахме да подготвя-
ме проекти за участие в 

различни европейски про-
грами. Много от тях се 
сбъднаха или ще се реа-
лизират в близко време. 
Един от най-мащабните, 
по които успешно се спра-
вяме и в момента, е ця-
лостната реконструкция 
на централния площад и 
изграждането на спортни 
съоръжения – стадиона и 
две площадки. 

Строителните рабо-

ти на центъра домини-

рат.

Да, и това е видно. 
Преценихме, че централ-
ният площад се нуждае 
от пълна реконструкция. 
Той беше морално остарял 
като концепция и не отго-
варяше на днешните нуж-
ди на хората. Към това се 
отнасяше и сградата на 
общината - една морално 
и физически остаряла кон-
струкция. В нея нямаше 
как да разположим всички 
общински звена, така че 
да можем като админис-
трация да задоволим нара-
стващите изисквания за 
бързина и оперативност в 
работата ни с граждани-
те. Нямахме заседателна 
зала и т.н.

В близкото минало 

родопският град Недели-

но, колкото и странно да 

звучи това за един пла-

нински регион, изпитва-

ше остър недостиг на 

питейна вода.

Да, вие и преди сте по-
сещавали нашата общи-
на и имате впечатления. 
Доскоро градът наистина 
нямаше вода. С помощта 
на държавата за около 
900 000 лв. спешно изгра-
дихме едно бентово съо-
ръжение на нашата река, 
което позволи дълбоките 
сондажни кладенци, от 
които черпим питейната 
вода, да бъдат постоян-
но захранени. Така, с два 
реда казано, звучи много 
просто, но само си пред-
ставете зад какви чисто 
инженерни идеи трябваше 
да застанем, за да доказ-
ваме необходимостта от 
едно такова скъпо съоръ-
жение… И вече две години 
общинският център няма 
проблеми с живителната 
течност. Какви суши, как-
ви мъки, какви страдания 
бяха понесли нашите съ-
граждани до този момент, 
не искам и да си спомням. 
Само ще добавя, че кога-
то се наложи спешно да се 
копае до един от другите 
водоизточници, хората 
дойдоха и работиха на 
обекта. Съпричастност, 
това е думата.

Същото стана и при 
реализацията на друг наш 
замисъл. Консултирахме 
се с изтъкнати специа-
листи в областта на вод-
ното дело и сондажните 

дейности, рискувахме, 
но изкарахме минерална 
вода току пред сградата 
на болничното ни заведе-
ние. Дебитът й е огромен 
-  над 100 л/сек. Водата, 
която вече е изследвана, 
става за директна консу-
мация. Тя е с температу-
ра на изхода 31 градуса. 
Предстои анализ дали ле-
кува различни видове за-
болявания. Но както твър-
дят от лекарската гилдия 
хора, на които може да се 
вярва като на доказали се 
специалисти, в обозримо 
бъдеще Неделино ще ста-
не новият Велинград. За 
да се случи това обаче, е 
необходима много работа 
и по отношение на инфра-
структурата.

Посетих някои от ва-

шите 14 села дълбоко в 

Родопа планина - Козарка,  

Кочани, Крайна, и това, 

което прави впечат-

ление, е, че асфалтът 

стига до всяка къща бук-

вално. 

А допреди години до 
някои от тези селища се 
ходеше само с магарета и 
катъри. Без инфраструк-
тура няма добър бит. Не 
могат да се привлекат 
туристи, а в нашия регион 
има какво да се види. Из-
градили сме или изгражда-
ме 13 екопътеки до всяка 

една историческа мест-
ност. Първата е в мест-
ността Турчин мост, из-
вестна от историята с 
насилственото налагане 
на чужда религия на мест-
ното българско население. 
Имаме спечелени проекти 
и работим в тази насока 
за приближаването до хо-
рата на нашите забеле-
жителности. Такъв е вр. 
Алада – най-високата точ-
ка в нашия район – 1241 м. 
Той се намира на 20 км 
източно от Неделино. В 
подножието на хилядника 
се е ширнала зелена поля-
на, която е идеално място 
за пикник. В почивните 
дни и по празници често 
срещана гледка тук са че-
верметата, които въртят 
хората от съседното с. 
Гърнати. Смята се, че на 
това място траките са 
имали свое светилище, 
което римляните унищо-
жили с идването си, за да 
построят и един от глав-
ните си военни и търгов-
ски пътища от Тракия за 
Беломорието. 

Сега, когато слънце-

то огря града, тук - от 

високото, Невестино 

сякаш засенчва прозви-

щето на Сандански като 

„белия град”. Измазани в 

бяло трикати къщи, ко-

рекцията на р. Неделин-

ска и други. 

Това - за засенчване-
то, не е в програмата на 
кмета, но аз искам наши-
те хора да живеят в един 
подреден град, който има 
какво да даде и на наши-
те гости. Нека да приканя 
хората от България, от 
Европа, а и от целия свят 
да дойдат за няколко дни 
при нас. Тук могат да се 
насладят на природата, 
да усетят духа на родоп-
чанина, който знае да по-
среща приятели. Има ли я 
Родопа планина, ще я има 
и България - това е моето 
житейско кредо. 

Да се върнем още 

малко на открития ми-

нерален извор. След като 

химичните и микробиоло-

гичните изследвания по-

казват отлични стойно-

сти, означава ли това, че 

след някоя и друга година 

на пазара ще се появи и 

марката „Неделино”.

Най-вероятно това ще 
стане. Само ще споме-
на, че минералната вода 
извира от 430 м под зе-
мята под налягане от 6,5 
бара. Смятам този сон-
даж за едно от добрите 
постижения на общината 
през моя мандат, защото 
чувствам, че изворът има 
бъдеще. А то е свързано 
с рязкото намаляване на 

Стоян Беширов, кмет на община Неделино:

Стоян Беширов е  кмет на община Неделино втори мандат. Роден е 
през 1954 г. в града, където е завършил средното си образование. Има 
висше образование по финанси от Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий”. Бил е директор на текстилно предприятие 
в Неделино. Развивал е частен бизнес, осигуряващ работа за над 500 
души в текстилна фабрика в Златоград. Създава пет шивашки цеха 
и дава поминък на над 200 души. Продукцията е на 100%  износ за 
Великобритания. Фирмата, която сега се управлява от съпругата му, е 
утвърден производител с много отличия за качество на продукцията.
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миграцията в общинския 
център и в селата. Това 
бъдеще ще формира нов 
поминък, строителство на 
семейни хотели, развитие 
на ресторантьорството, 
на някои битови услуги и 
т.н. Искам нашите хора 
да спрат да мислят за гур-
бет в чужбина. Защото, 
няма как да не го кажа, но 
работа извън България е 
основното препитание на 
нашите хора. Почти 80% 
от жизнеспособното на-
селение на общината ра-
ботят в Испания, Англия, 
Германия, Франция, Гърция. 
Правим всичко възможно за 
развитието на селското 
стопанство и туризма, но 
засега то е недостатъч-
но. А така искам те да се 
върнат тук, да живеят в 
хубавите си триетажни 
къщи, които са построили 
с много труд и лишения, да 
работят за себе си тук, в 
Неделино и в България. 

Основната ми задача 
в близко бъдеще е да на-
правя така, че да привле-
чем инвеститори, които 
да разкрият нови произ-
водства и нови работни 
места. Съгражданите ми 
са упорити хора, високооб-
разовани и работливи. Във 
всяка къща има по един-
двама, трима с висше и 
вместо да продават тру-
да и уменията си за иконо-
миката на други държави, 
то по-доброто е това да 
го правят тук - за стра-
ната, в която са родени и 
която им е дала образова-
нието. Това не е алегория. 
Разказвали са ми го имен-
но такива гурбетчии, за 
които говоря. Иначе каза-
но - инфраструктурата и 
образователната в това 
число, и безработицата, 
са основните проблеми, 
които искаме да преборим. 
Длъжни сме на нашите съ-
граждани.

В тематиката на 

нашия вестник особено 

ми допадна идеята ви за 

новия път към прохода 

Маказа и оттам към юж-

ната ни съседка.

Това е отколешна меч-
та на местното населе-
ние и моя първостепенна 
грижа, откакто ме избра-
ха за кмет на общината. 
Става дума за нов път, 
който стартира в края 
на юни т.г. като една от 
най-дългоочакваните ин-
вестиции за жителите 

-  „Изграждане на между-
общински път с. Крайна 
(община Неделино) - с. До-
лен (община Златоград), 
като част от междуна-
родно трасе Неделино—
Комотини".  В присъстви-
ето на около 1000 жители 
от двете общини заедно 
с кмета на община Злато-
град Мирослав Янчев на-
правихме първата копка 
на обекта. Този път - вие 
видяхте с какви темпо-
ве се работи - ще отво-
ри района към света. Ще 

станем една от най-близ-
ките общини до Маказа, 
ще имаме възможности 
за повече контакти, за 
повече и по-разнообразна 
търговска дейност за съ-
седите от Гърция. Разби-
ра се, очакваме и повече 
инвестиции и интерес 
от страна на бизнеса. С 
този път ние скъсяваме с 
18 - 20 км придвижването 

до границата и обратно. 
С построяването на шо-
сето ние ще бъдем една 
от малкото общини, чий-
то път ще бъде без на-
клони и остри завои. Само 
ще поясня, че трасето се 
строи със средства от 
държавата. 

Естествено,  това 

също е плюс в амбициоз-

ната ви програма за раз-

витието на общината. 

Но съществен минус е 

липсата на пречиства-

телно съоръжение за от-

падъчната вода. Туризъм 

на септични  ями е поня-

тие от един минал вече 

век.

Прав сте. Имаме про-
ект,  който е заведен 
в Министерството на 
околната среда и водите 
за изграждане на довеж-
дащ колектор и ПСОВ, и 
се надявам в новия про-
грамен период,  чиято 
една година безславно си 
замина, да решим и този 
изключително отговорен 
проблем за цялостното 
ни развитие. Но че много 
мои предшественици не 
са мислили перспективно, 
е факт, който няма как да 
отмина. Все пак, тук жи-
веят към 4800 души, а в 
селата още 6900 и всички-
те те очакват от админи-
страцията реални мерки в 
тази насока. 

И понеже сме на пра-

га на зимата… Ще има 

ли откъснати от света 

села заради преспите? 

При нас сезонът е мек, 
но все пак сме в планина-
та. Направили сме органи-
зация, имаме перфектни 
договори със снегопочист-
ващите фирми. Ние сме 
община на 480 м надморско 
равнище, но имаме села и 
над 1000 м и там могат 
да се явят проблеми. Но 
досега сме се справяли. 
Не забравяме, че от тези 
селища се извозват учени-
ци, болни и възрастни хора, 
зареждат се хранителни-
те магазини, пътуват 
линейки. Тук  обаче искам 
да споделя, че ако в някои 
от относително големите 
села бяха останали учили-
щата, миграцията нямаше 
да бъде толкова висока, 
но… А планината е един 

дар от Бога. Например с 
помощта на специалисти-
те от Института за ви-
сокопланинско земеделие в 
Троян направихме обслед-
ване на почвите в района, 
за да е ясно на хората, че 
могат да отглеждат раз-
лични култури. Разбира се, 
тютюнът е традиционен 
продукт за моите съграж-
дани. В близкото минало 
ние произвеждахме до 1000 
тона от тази трудоемка 
суровина, но с нея хората 
се замогнаха. Сега на дне-
вен ред е минералната ни 
вода.

Затова амбициите ми 
са да променим облика на 
града, да решим инфра-
структурните проблеми, 
да направим Неделино 
различен град – със свои-
те природни дадености, 
с възможностите за раз-
витие на различни видове 
туризъм, с приятните си и 
открити хора.

Неслучайно попитах 

за зимата. Защото сне-

говете пълнят реките, 

създават проблеми. А 

през вашия град в со-

лидно бетонно корито 

преминава  р. Неделинска.

Реката е укротена, но 
селата ни са разположени 
в силно пресечен терен, 
където се образуват мно-
го свлачища. Но с помощ-
та на държавата 7 - 8 от 
най-проблемните успяхме 
да ги укрепим. Тази година 

обилните валежи не по-
дминаха и нас. В с. Върли 
дол  пропадна един огромен 
планински масив. Където 
няма отводнителни ка-
навки покрай пътя, а и той 
е черен, проблеми ще има. 
Но се надявам и тези мал-
ко останали трасета дъл-
боко в планината да бъдат 
асфалтирани, за да се съз-
дадат нормални условия на 
хората за пътуване. И пак 
ще се върна на миграция-
та - нерешените битови 
проблеми пращат хората 
в странство. И запомнете 
от мен – за гурбет хубава 
песен няма.

Извършихте ремонт 

на голямата детска гра-

дина в града. 

Строителството е 
перфектно изпълнено и 
отговаря на всички евро-
пейски норми за отглежда-
не и възпитание на деца. 
Градът определено е горд 
с това детско заведение 
и приканвам всеки кмет, 
който ще строи подобен 
обект, да заповяда в Неде-
лино, за да види каква ре-
конструкция направихме 
ние за нашите малчугани.

Нашият екип посто-

янно гостува в общин-

ските центрове из стра-

ната. Признавам, че две 

детски градини - едната 

в Самоков и втората 

тук, в Неделино, са ме 

впечатлили изключител-

но много.

Наистина нашата гра-
дина стана прекрасна. Вие 
видяхте каква е обста-
новката вътре - ред, чис-
тота, функционалност. 
Грамотен, професионален 
ремонт, даже и със слън-
чеви панели на покрива. И 
всяка сутрин 137 родители 
от Неделино водят деца-
та си тук.

В заключение, г-н кме-

те, хората, с които раз-

говаряхме, твърдят, че 

сте един от най-автори-

тетните в Родопите. А 

за 2013 г. сте избран и за 

„Кмет на гражданите“ на 

РБългария. Задължаващо 

звучи. 

И ме задължава изклю-
чително много в работа-
та. Защото искам Неде-
лино да остане стожерът 
на българщината в Родо-
пите. Напролет каня еки-
па на уважавания от мен 
в. „Строител” на тийм-
билдинг в Неделино. Нека 
и колегите ви почувстват 
красотата на Родопа пла-
нина…

Църквата в центъра на града

От тук започва една от екопътеките

Детска градина №1

Мостово съоръжение на 
пътя към Маказа

Баражът, който решава проблема с питейната вода



18 СТРОИТЕЛ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ петък, 14 ноември 2014

Маринела Йонкова 

„На финала  е вторият етап от изграждането на 
приюта за бездомни кучета в с. Горни Богров с капа-
цитет близо 1100 места“, заяви кметът на Столич-
ната община Йорданка Фандъкова при проверка на 
строителството. Обектът е изграден върху площ 
от 38 944 кв. м, като на всяко куче са осигурени по 6 
кв. м площ. Проектът включва и направата на алейна 
мрежа, водоснабдителна и канализационна мрежа с 
обща дължина от 1450 кв. м, която достига до всяка 
клетка. Поставени са външно осветление и електро-
захранване. Изградени са помещения за персонал, 
складове за храна и медикаменти за животните.

Поради високите подпочвени води е построена 
дренажна система на целия обект и две изгребни 
ями за отпадъчните води. Изпълнител е „Техномаш-
прогрес“ ООД. Крайният срок за приключването на 
обекта е 30 ноември 2014 г.

Фандъкова допълни, че в момента се изграждат 
и общинска ветеринарна клиника и кастрационен ка-
бинет в кв. „Връбница". 

Община Рила и „Джи Пи Груп“ ООД сключиха дого-
вор за извършване на строително-монтажни рабо-
ти за изграждане на трасе за планинско колоездене, 
доставка и монтаж на оборудване и съоръжения по 
участъка и на велосипеди. Предвидено е и строител-
ство на площадка за излитане на парапланери в окол-
ностите на града. 

Дейностите се изпълняват по проекта на общи-
ната „Съвременни пред портата на духовността". 
Срокът за приключване на обекта е 5 месеца.

Строителният надзор ще се изпълнява от „Тех-
нострой - инвестконсулт".

Проектът е финансиран със средства по мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности" от Про-
грамата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Община Видин обяви обществена 
поръчка за изготвяне на технически 
паспорти на 14 общински сгради. Кан-
дидатите могат да подават оферти 
до 15 декември. Предложенията ще 
бъдат отворени на 16 декември. 

Предметът на търга включва 
обследване за установяване на тех-
ническите характеристики, свърза-
ни с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 
от ЗУТ, и изготвяне на технически 
паспорти на административната 
сграда на община Видин, градската 
поликлиника, СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, СОУ „Любен Каравелов“, ГПЧЕ 
„Йордан Радичков“, СОУ „Христо Бо-
тев“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Епископ 
Софроний Врачански“, СОУ „П. Р. Сла-
вейков“, ЦДГ 14 „Зорница“, спортна 
зала „Фестивална“, стадион „Георги 
Бенковски“, гребната база и речната 
гара. 

„Община Кърджали кандидат-
ства за средства от Норвежка-
та програма за сътрудничество 
за реставрация и консервация на 
част от археологическия комплекс 
Перперикон“, съобщи кметът Хасан 
Азис.

Проектното предложение е на 
стойност близо 1,2 млн. лв. То е 

внесено за разглеждане и се очак-
ва до края на годината да стане 
ясно дали ще бъде одобрено. То 
предвижда да се реставрира и кон-
сервира североизточната част на 
Перперикон, както и да се направи 
заснемане и 3D представяне.

Общината е подготвила и про-
ект за посетителски център.

Общинските съветници в 
Благоевград одобриха сключва-
нето на споразумение за прех-
върляне на бившите казарми 
към местната власт. Те дадоха 
съгласие кметът д-р Атанас 
Камбитов да подпише споразу-
мение с командването на Сухо-
пътните войски за безвъзмезд-
но придобиване на терените. 
Там местната власт планира да 
построи експо център, музей на 
Македоно-Одринското опълчение, 

църква и парк, за които ще търси 
финансиране.

След подписване на докумен-
та от д-р Камбитов и генерал-
майор Андрей Боцев, командир на 
Сухопътните войски, Благоевград 
ще получи безвъзмездно 61 273 
кв. м терени. Общината ще вложи 
1 098 063 лв. с включено ДДС, с кои-
то ще бъдат изградени складове и 
ограда. Ще бъде обявена  процеду-
ра за избор на изпълнител за осъ-
ществяване на дейностите. 

Георги Сотиров

„Целият прилежащ сграден и друг фонд за отглеж-
дане на животните в столичния зоопарк има нужда 
от сериозни строително-ремонтни дейности. Под-
готвили сме доста проекти в това направление. В 
момента приключваме обновяването на воалиерата, 
където се отглеждат орлите. Заедно с това ремон-
тираме и входа на парка откъм кв. „Хладилника“, как-
то и административната сграда, която трябва да 
се укрепи конструктивно”, това каза столичният 
кмет Йорданка Фандъкова, която заедно с предста-
вители на много медии посети зоопарка и се запоз-
на със строителството и някои възстановителни 
работи, които се извършват на негова територия. 

„В момента се правят проекти за разширение и 
обновяване на външните клетки на маймуните и на 
големите котки, както и други дейности. Това ще 
стане следващата година, за което сме предвидили 
700 хил. лв.”, каза Фандъкова.

новяващи се области, кои-
то успяват да привличат 
вложения въпреки кризата. 
Най-показателна в това 
отношение според тях е 
област Бургас, която е 
втора в страната по усво-
ени европейски средства 
на глава от населението 
след Габрово и е все по-
привлекателна  за чужди 
инвеститори. 

В цялата страна обаче 
се наблюдават негативни 
тенденции в образованието 
и здравеопазването, които 
в голяма степен се обясня-
ват с липсата на реформи 
на централно ниво. 

Въпреки подобрението 
на пазара на труда като 
цяло икономистите отчи-
тат, че заетостта на на-
селението над 15-годишна 
възраст е под критичното 
ниво от 40% в седем обла-
сти – Видин, Враца, Монта-
на, Ловеч, Разград, Силистра 
и Търговище (изцяло в Се-
верна България), и е близо до 
тази граница в още няколко 

области на страната. 
Наблюдават се и сериоз-

ни дисбаланси по отношение 
способността на общините 
да усвояват успешно евро-
пейски средства. Към 31 яну-
ари 2014 г. числата варират 
от 0 лева на глава от насе-
лението до над 4 хил. лева на 
човек, сочат резултатите 
от проучването. Повече от 
50 са местните власти, при 
които усвоените европейски 
пари на глава от население-
то са под 100 лв. Сред тях 
са и областни центрове, 
като Пловдив и Кюстендил 
например. 

Задълбочават се и нега-
тивните демографски тен-
денции, установява изслед-
ването. В страната вече 
няма област с положителен 
естествен прираст, а само 
в София-град, Варна, Бургас, 
Пловдив, Стара Загора, Русе 
и Шумен се отчита меха-
ничен – миграция към тези 
селища заради по-добрите 
шансове за трудова реали-
зация.

Икономистите смятат, 
че местните администра-
ции като цяло не полагат 
съществени усилия да по-
добрят бизнес средата, а 
оценката на фирмите за 
тяхната работа се влошава 
през последната година. От 
института обаче обясня-
ват това с политическата 
криза от 2013 - 2014 г. 

В изследването е от-
белязана и силната за-
висимост на местните 
бюджети от държавата. 
Трансферите от централ-
ния продължават да домини-
рат в сравнение със собст-
вените им приходи заради 
ограничените данъчни по-
стъпления. Все по-силна е и 
зависимостта на местните 
администрации от европей-
ските средства. Около две 
трети от капиталовите 
им разходи се финансират 
по програмите на ЕС. 

От ИПИ препоръчват 
една пета от подоходни-
те данъци (т.е. около 600 
млн. лв. годишно в зависи-

мост от постъпленията 
в централния бюджет) ди-
ректно да се насочват към 
общините, като се спазва 
принципът „парите следват 
личната карта“. Преотстъ-
пеният ресурс пък първо-
начално да се използва за 
стабилизиране на местните 
администрации – за покри-
ване на стари задължения, 
както и за важни ключови 
инвестиции.

София-град се очертава 
единствен първенец, що се 
отнася до социално-икономи-
ческото развитие. В добро 
състояние са областите 
Бургас, Варна, Благоевград 
и Пловдив. Стара Загора е 
единствената с контрасти 
в социално-икономическото 
състояние. В най-лошо поло-
жение и с най-слаби икономи-
ки според експертите са об-
ластите Разград, Силистра, 
Търговище, Ловеч и Монта-
на. В останалите области 
на страната се наблюдават 
предимно негативни тенден-
ции в развитието им.

Страницата 
подготви 
Миглена Иванова

Различията между Се-
верна и Южна България и 
пропастта между столица-
та София и останалите об-
ласти на страната продъл-
жават да се задълбочават. 
Това е един от основните 
изводи от третото изслед-
ване „Регионални профили“ 
на Института за пазарна 

икономика (ИПИ). Моделите 
представят състоянието и 
развитието на областите 
въз основа на 59 показате-
ля, обединени в 8 категории 
– икономика, инфраструкту-
ра, данъци и администрация, 
демография, образование, 
здравеопазване, околна и со-
циална среда.

Икономистите отчи-
тат, че през последните 
две години се наблюдават 
примери за бързо възста-

Пр е з  т а з и  го ди н а 
Столичната община е 
инвестирала около 2,5 
млн. лв. в превенция на 
наводненията. „По-голя-
мата част от средства-
та  са  отпуснати  от 

Междуведомствената 
комисия за възстановява-
не и подпомагане към Ми-
нистерския съвет (МС)“, 
заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова при 
инспекцията на строи-

телството на дигата 
на р. Лесновска край кв. 
„Челопечене“. „Съоръже-
нието е ново, с дължина 
340 м и средна височина 
3 – 3,5 м“, обясни Алексан-
дър Цветков от „Пътища 
и съоръжения“, изпълни-
тел на проекта. Строи-
телството на дигата е 
на стойност около 200 
хил. лева.

„Фирмата изпълнител 
дава гаранция за обекта 
от 8 години заради на-
чина на изпълнение – по 
съвременни технологии, 
които гарантират из-
дръжливост при изключи-

телно високи води“, обяс-
ни Александър Цветков.

Кметът на София по-
сочи, че превантивните 
действия срещу проя-
вите на климатичните 
промени са приоритет 
на Столичната община. 
„През последните годи-
ни усилията са насочени 
към почистване на речни 
корита, изграждане на 
диги, почистване около 
язовирните стени“, каза 
тя. Тази година е приклю-
чило строителството на 
още една дига на р. Лес-
новска – край софийското 
с. Долни Богров. 
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Фондът за органите 
на местно самоуправле-
ние в България – ФЛАГ 
ЕАД, подписа нов тригоди-
шен договор с „УниКредит 
Булбанк“ за предоставяне-
то на заем за финансира-
не на проекти по европей-
ски програми, изпълнявани 
от общините. Размерът 
на кредита е 40 млн. лв., 
а срокът на договора е до 

ноември 2017 г. „УниКре-
дит Булбанк“ беше избра-
на за управляваща банка 
на фонда след проведена 
открита процедура по 
Закона за обществените 
поръчки, се посочва в съ-
общението от ФЛАГ. Ин-
ституцията ще подпома-
га дейността на фонда в 
оценката на финансовото 
състояние на общините, 
оценяване на рисковете 
по обслужване на креди-
тите и други дейности. 
През септември т.г. пра-

вителството увеличи 
капитала на ФЛАГ с 30 
млн. лв., с което направи 
възможно привличането 
на още около 70 млн. лв. 
капитал от търговските 
банки. Тези средства са 
необходими, за да се от-
говори на потребностите 
за финансиране на проек-
ти в последната година 
от програмния период.

„През 2015 г. се очак-
ва да бъдат финансирани 
още около 200 проекта“, 
коментира председате-

лят на Съвета на дирек-
торите на фонда Добро-

мир Симидчиев.
До септември тази 

Бургас официално е одобрен за Евро-
пейски град на спорта през 2015 г. Това 
е потвърдил Джан Франческо Лупатели 
– президент на ACES Europe – Асоциаци-
ята на европейските столици и градове 
на спорта, която работи в тясно сътруд-
ничество с Европейската комисия.

„Поздравления за наградата, защото 
вашият град е наистина добър пример за 
използването на масовия спорт като ин-
струмент за постигане на интеграция, 
образование и уважение, които са основ-
ните цели на ACES Europe. Вие сте раз-
вили забележителна спортна политика с 
хубави съоръжения, програми и дейности. 
От сега нататък Бургас е добре дошъл в 
семейството на ACES Europe”, се посочва 
в писмото на Лупатели.

Българският град е избран измежду 
двайсетина кандидати от Европа зара-

ди политиката на община Бургас за об-
новяване и увеличаване на спортната 
инфраструктура – басейни, комплекси, 
площадки и велоалеи, училищни игрища и 
салони, за работата й с подрастващите 
и усилията за социално включване на хо-
рата с увреждания.

„Благодаря на цялата спортна об-
щественост в нашия град, на бургаските 
шампиони, на председателите на федера-
циите, които обединено подкрепиха кан-
дидатурата ни. Този успех е и ваш. Прие-
мам отговорно обявяването на Бургас за 
Европейски град на спорта. Целта е да 
увлечем възможно най-голям брой бургаз-
лии и гости на града в практикуване на 
спорта в цялото му разнообразие, да ги 
убедим, че това е най-приятният и поле-
зен начин за прекарване на свободното 
време”, каза кметът Димитър Николов.

Обществена поръч-
ка за снегопочистване и 
зимно поддържане на улич-
ната мрежа и общински 
пътища за зимния сезон 
2014/2015 г. обяви община 
Димитровград. Прогнозна-
та стойност на търга с 
16 позиции е 120 000 лв., а 

крайният срок на договора 
е 31 март 2015 г.

Крайният срок за пода-
ване на оферти е до 17 ч. 
на 3 декември. Документа-
ция може да се получи до 26 
ноември, до 17 ч. 

За да бъде допуснат до 
разглеждане и оценяване 

на офертата, всеки от 
участниците следва да 
представи гаранция, като 
размерът й е различен в 
зависимост от позицията, 
за която кандидатства. 

Предложенията ще бъ-
дат разгледани от комисия 
в общината на 4 декември.

Община Севлиево обя-
ви обществена поръчка 
за изработване на общ 
устройствен план. ОУП 
трябва да бъде в съот-
ветствие с изискванията 
на действащото евро-
пейско и национално за-
конодателство, както и 

с дадените становища на 
компетентните органи, а 
именно становище на Ре-
гионалната инспекция по 
околната среда и водите 
(РИОСВ) – Велико Търново, 
и на Националния инсти-
тут за недвижимо култур-
но наследство, посочва се 

Наскоро отвори врати най-
новата придобивка на столич-
ния квартал „Люлин” – „Mega 
Mall Люлин”. Всеки, който е ми-
навал покрай него във фазата 
на строеж, е забелязал с как-
ви бързи темпове се изгражда 
той. Инвеститор на мола е 
„Магнум България Гама” ООД, а 
качественото строителство 
е поверено на австрийската 
фирма „Щрабаг” ЕАД. „Mega Mall 
Люлин” е най-големият обект в 
България, на който са използва-
ни новите минерални топлоизо-
лационни плочи MULTIPOR. 

Друг обект със сериозно 
присъствие на Multipor в него 
е „Експо 2000” в „Лозенец”. И в 
двата обекта инвеститорите 
изолират подземните паркинги 
с Multipor, водени от съображе-
нията за най-висок производ-
ствен стандарт. Инж. Антон 
Бричков – проектов мениджър 
на „Щрабаг България”, разкри-
ва, че определящи за избора на 
материала при изграждането 
на „Mega Mall Люлин” са както 
добрият му външен вид, така 
и лесната му последваща екс-
плоатация. „Multipor e наистина 
иновативен продукт за нашия 
пазар. Първото, което ни напра-
ви впечатление и предопредели 
избора му, бе безупречният му 
търговски вид, който напълно 
съвпадна с нашите очаквания 
материалът да придаде завър-
шен изглед на вътрешността 
и да предразположи клиентите 

ни да се чувстват отлично на 
територията на мола. Другото, 
което ни хареса, е гаранцията, 
че дори плочата да бъде повре-
дена, впоследствие тя лесно 

се репарира.” Той допълва още, 
че важни критерии, за изпълне-
нието на които инвеститорът 
особено държи, са пожароза-
щитата, икономичността и 

бързината на работа. „Пред-
варителните проучвания, кои-
то направихме, потвърдиха, че 
Multipor предлага комплексно 
решение и за трите. От една 
страна, той е негорим, от дру-
га – не дай си Боже дори и най-
лошото да се случи, не отделя 
токсини, защото е произведен 
от минерални суровини (вар, 
цимент и пясък). Работихме 
изключително бързо с него и 
според мен напълно решихме 
проблема със значителните за-
губи на енергия, които по пра-
вило неизолираните подове и 
тавани причиняват”, завършва 
инж. Бричков.

Произвеждан от екологич-
но чисти суровини според най-
съвременните и иновативни 

технологии, Multipor е базиран 
на производствената концеп-
ция „система в системата” и 
представлява завършена изо-
лационна система. Плочите съ-
четават качества, които всеки 
инвеститор би оценил:

– топлоизолационна способ-
ност;

– негоримост; 
– паропропускливост. 
Траен, негорим и топлоизо-

лационен, Multipor е изпитано 
оръжие, което никога не засича 
в борбата срещу безконтролно-
то топлоотдаване на сградите 
и високите сметки за ток и 
парно. Възползвайте се от ус-
пеха, който носи, и се радвайте 
на чисти и ефективни бизнес 
стандарти.

в обявлението. Прогнозна-
та стойност е 200 хил. лв. 
без ДДС. 

Кандидатите могат 
да подават оферти или 
заявки за участие до 8 
декември. Предложенията 
ще бъдат отворени на 9 
декември в сградата на 
община Севлиево. 

година фонд ФЛАГ е пре-
доставил 730 заема на 
стойност 750 млн. лв. С 
предоставените кредити 
са реализирани проекти 
на 195 български общини 
за 2,45 млрд. лв. Капита-
лът на фонда е в размер 
на 248 млн. лв., от които 
94 млн. лв. акционерен и 
154 млн. лв. привлечен, 
съответно 114 млн. лв. 
от синдикирани заеми, 
предоставени от ЕБВР с 
участието на Hypo Noe 
Gruppe Bank AG Austria и 
Unicredit Bank Austria AG, 
и 40 млн. лв. от настоящ-
ия заем, предоставен от 
„УниКредит Булбанк“.
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Миглена Иванова

Има риск да се повто-
ри ситуацията от пре-
дишния програмен период 
и европарите да тръгнат 
с огромно закъснение. 
Оперативните програми, 
с изключение на тези за 
развитие на човешките 
ресурси и за храните за 
бедни, вероятно няма да 
бъдат одобрени от Ев-
ропейската комисия пре-
ди май 2015 г. За това 
предупреди  Добринка 
Кръстева, директор на 
Дирекция „Програмиране 
на средствата от Евро-
пейския съюз (ЕС)” към 
Министерския съвет, по 
време на откриването 
на Шестата национална 
среща на общинските ев-
роексперти, организирана 
от Националното сдруже-
ние на общините в Бълга-
рия (НСОРБ). Форумът се 
проведе в София. До сед-
мици се очаква Брюксел 
да одобри ОП „Развитие 
на човешките ресурси“, а 
до края на годината – и за 
храните за бедните. Иде-
ята помощите за социал-
но слаби да се обособят 
като отделна оперативна 
програма е на кабинета 
„Орешарски“. Досега нуж-
даещите се получаваха 
подкрепа по линия на зе-
меделските програми, но 
в периода 2014 - 2020 г. тя 
ще идва от Европейския 
социален фонд. Бюд жетът 
й е 123 млн. евро до 2020 г. 
заедно с националното съ-
финансиране. 

„В напреднала фаза е 
и ОП „Наука и образова-
ние” и има шанс тя също 
да заработи до началото 
на следващата година“, 
коментира Кръстева. 
„Следващият кръг, когато 
ще се одобряват опера-
тивни програми, обаче е 
след май, тъй като дото-
гава върви процедурата за 
промените в бюджета на 
Евросъюза“, обясни тя.

За закъснял старт на 
оперативните програми 
говори и заместник ми-
нистър-председателят 
по европейските фондове 
и икономическата полити-
ка Томислав Дончев на кон-
ференцията „Перспективи 
за растеж на българските 
общини“. Той потвърди и 
за опастността от за-
губа на европейски пари, 
като по думите му „рис-
кът е по-лош и от най-ло-
шите прогнози“. 

Дончев изтъкна като 
приоритети в работата 
на централната админи-
страция намаляването на 
загубите, отблокирането 
на замразените еврофон-
дове и намирането на из-
ход от ситуацията с фи-
нансовите корекции. Това 
изисква мобилизация на 
администрацията, така 
че да се върне и доверие-
то на местната власт в 

институциите на държав-
но ниво.

Сигурните схеми тръгват 

през първото тримесечие 

на 2015 г.

Добринка Кръстева 
заяви, че Управляващите 
органи на оперативните 
програми са заложили в 
индикативните си годиш-
ни работни планове отва-
рянето на схеми, въпреки 
че те не са одобрени от 
ЕК. Това ще се случи през 
първото тримесечие на 
2015 г. 

Процедурите, които 
ще тръгнат, обаче няма 
да са рискови – т.е. със 
сигурност няма да стар-
тират тези, по които дис-
кусиите с Брюксел продъл-
жават и има неизчистени 
проблеми и въпроси.  

Финансирането пър-
воначално ще трябва да 
дойде от републиканския 
бюджет, докато се чакат 
първите авансови плаща-
ния от Европа. „Те би тряб-
вало да бъдат получени 
веднага след одобрение-
то на оперативните про-
грами, както е заложено в 
еврозаконодателството“, 
поясни Кръстева. 

„Положителна новина 
е, че до края на следваща-
та година трябва да бъде 
напълно автоматизиран 
обменът на данни между 
бенефициентите, Упра-
вляващите и Сертифици-
ращите органи – едно от 
основните изисквания на 
ЕК“, допълни тя. Това озна-
чава, че процесът по кан-
дидатстване, одобрение 
и отчитане на проекти 
ще може да се осъщест-
вява изцяло по електронен 
път (т.нар. система ИСУН 
2020). Кръстева обясни, че 
бизнес процесите, които 
ще залегнат в основата 
на новата електронна 
система, са на практика 
готови. До края на октом-
ври 2015 г. се предвижда 
да приключи реализиране-

то на функционалностите 
на ИСУН 2020, така че от 
декември 2015 г. да тръгне 
цялостната електронна 
комуникация.

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството в но-
вото правителство Лиля-
на Павлова предупреди, че 
има опасност 2015 г. да е 
нулева за строителство-
то заради закъснението 
на европрограмите за 
програмния период 2014 - 
2020. Тя изрази надеждата 
си, че новата Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“ ще получи неформал-
но одобрение и ще бъде 
приета за разглеждане 
до края на тази година, 
за да може в началото на 
следващата да бъдат от-
ворени няколко процеду-
ри. Идеята е да тръгнат 
търговете и да са избрани 
изпълнителите, за да може 
бързо да започне усвоява-
нето на средствата, кога-
то това стане възможно. 

Програмата за околна 

среда – традиционен извор 

на проблеми

Закъснението на ре-
формите във водния сек-
тор вече е критично. Ако 

до края на следващата го-
дина промените не бъдат 
осъществени, има опас-
ност Европейската коми-
сия да ни спре парите по 
ОПОС заради основопола-
гащия за новия програмен 
период принцип „пари сре-
щу реформи”. Той важи не 
само за „Околна среда”, а 
и за всички останали опе-
ративни програми. Това 
правило ще се прилага и 
за останалите членки на 
общността.

Водната реформа у 
нас тръгна със закъс-
нение заради споровете 
около окрупняването на 
ВиК дружествата и прео-
бразуването на собстве-
ността им. Промените в 
Закона за водите бяха при-
ети под натиска на Брюк-
сел през миналата година. 
ВиК асоциациите обаче 
на практика още не функ-
ционират, а Държавната 
комисия за енергийно и 
водно регулиране (ДКЕВР) 
не е одобрила всички биз-
нес планове на ВиК опера-
торите. 

Стратегията в сек-
тора и генералните ре-
гионални планове, с които 
се очертават нуждите 
от инвестиции във ВиК 
инфраструктурата на 

отделните райони, бяха 
приети. Въпреки това все 
още не са направени пре-
динвестиционните проуч-
вания, с които да се опре-
делят ключовите проекти 
за всяка област от стра-
ната, както и водните 
тарифи. „Същевременно 
по новата „Околна среда” 
е заложено да се финан-
сира по 1 обект за всеки 
район, като приоритетно 
средства ще се насочват 
към населените места 
с над 10 хил. еквивалент 
жители, т.е. обхватът на 
инвестициите трябва да 
е регионален“, обясни зам.-
министърът на околната 
среда и водите в служеб-
ното правителство Ата-
наска Николова. 

„Възможно е  обаче 
Брюксел да одобри пари и 
за предложения за по-мал-
ки селища, ако резултати-
те, които се постигат с 
осъществяването им, са 
по-добри“, допълни Мали-
на Крумова, съветник на 
вицепремиера в служебния 
кабинет Екатерина Заха-
риева. 

Що се отнася до ОП 
„Околна среда 2007 - 2013“, 
основно предизвикател-
ство остават спрените 
плащания. Това поставя 

под огромен риск големи-
те проекти, финансирани 
със средства от програ-
мата. Атанаска Николова 
посочи, че за два месеца 
и половина са разплатени 
над 400 млн. лв. към об-
щините и строителните 
фирми. Изграждането не 
е спирало и се подават и 
нови искания за пари. 

З а м . - м и н и с т ъ р ъ т 
призова компаниите мак-
симално бързо да факту-
рират извършените дей-
ности, а възложителите 
– да се разплащат и да по-
дават искания за възста-
новяване на средства. По 
думите й до края на годи-
ната трябва да се мобили-
зират усилията за макси-
мално бърза верификация. 
„За целта са назначени и 
външни експерти, които 
да помагат“, каза тя. 

Малките градове  

остават във фокуса на 

„Региони в растеж”

Продължаваме да за-
щитаваме достъпа на 
малките градове до финан-
сиране от ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ „На 24 
октомври Министерство-
то на регионалното раз-
витие е получило комен-

Повечето оперативни програми няма да бъдат одобрени преди май 2015 г.
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тарите на Европейската 
комисия по поредния вари-
ант на програмата, който 
беше подаден в Брюксел за 
неформално разглеждане“, 
каза зам.-министърът на 
регионалното развитие в 
служебното правителство 
д-р Йорданка Чобанова. Те 
са отразени и текстове-
те са изпратени обратно 
за разглеждане в Брюксел. 

Тя припомни, че 28-те 
малки града от 4-то ниво 
са изведени в отделна ос 
като населени места с 
подкрепящи функции. За 
тях са предвидени 104 
млн. евро. Предлага се те 
да могат да получават до-
пълващо финансиране и от 
Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) 
за новия програмен период 
съгласно интегрираните 
планове за развитие. Това 
е координирано на специ-
ална среща с представи-
тели на Министерството 
на земеделието и храните 
(МЗХ). 

Зам.-министърът из-
тъкна, че мнението на 
ЕК, която настояваше 
финансирането да се кон-
центрира само в големите 
градски центрове като из-
точник на най-силен ико-
номически растеж, е вече 
смекчено, но Брюксел все 
пак продължава да иска 
допълнителна аргумента-
ция за парите за малките 
селища.  

Д-р Чобанова изрази 
надежда, че до няколко 
седмици дискусионните 
въпроси с ЕК ще бъдат ре-
шени и ОП „Региони в рас-
теж“ ще бъде официално 
внесена за разглеждане от 
Брюксел, а от следващата 
година ще може да започне 
и усвояването на парите. 

„Призовавам общините 

да са по-активни в подго-
товката за новия програ-
мен период. Отпуснати 
са средства за изготвя-
не на проекти, но са били 
подадени само 9“, поясни 
Чобанова. Същевременно 
тя изтъкна влошените 
прогнози на Еврокоми-
сията за икономиката на 
страната ни и подчерта, 
че проектната готовност 
е важна за инжектиране-
то на свеж ресурс в об-
щините. Според Брюксел 
БВП на България ще е  с 
нарастване от 1,2% - с 
0,5 процентни пункта под 
заложеното от 1,7%. През 
2015 г. Брюксел очаква 
икономиката ни да се за-
бави чувствително и уве-
личението да е само 0,6%. 
Чак през 2016 г. се планира 
известно ускорение, като 
ЕК залага растеж от 1%. 

Единствената положи-
телна прогноза на Брюк-
сел е по отношение на 
безработицата. 

Въпреки забавянето на 
растежа и разширяването 
на дълга и дефицита от 
там очакват нивото й да 
спада по-бързо, отколкото 
се предвиждаше по-рано.

„С местните адми-
нистрации е обсъдено и 
изискването за устойчи-
вост на инвестициите 
през следващия програмен 
период, за което Брюксел 
изисква провеждането на 
реформи и съответните 
гаранции“, допълни д-р 
Йорданка Чобанова. 

„Спрените пари по 
ОП „Регионално разви-
тие 2007 - 2013“ също са 
сред основните предиз-
викателства“, коментира 
зам.-министърът. „Много 
проекти трябва да бъдат 
приключени и разплатени, 
а предстоят и болезнени 

финансови корекции“, ак-
центира тя, като подчер-
та, че стремежът е за по-
добряване на системите 
за управление и контрол на 
парите и отстраняване на 
дефек тите. 

Научихме ли си уроците 

от предишния програмен 

период?

Изпълнителният ди-
ректор на Националното 
сдружение на общините 
Гинка Чавдарова опре-
дели закъснението при 
подготовката на Нацио-
налната стратегическа 
референтна рамка и на 
оперативните програми 
като основна грешка, за-
ради която се забавиха ев-
ропейските пари през пе-
риода 2007 - 2013 г. Според 
нея процесът е протекъл 
непрозрачно, допуснати 
са множество „бели пет-

на” - населени места без 
достъп до еврофинансира-
не, липсвала е координация 
между отделните програ-
ми, инвестициите са пра-
вени „на парче”, а тези в 
капацитета на общините 
дори не са осъществени и 
местните администрации 
са разчитали основно на 
собствени ресурси.

Що се отнася до упра-
влението на еврофондо-
вете, Гинка Чавдарова 
изтъкна като основни 
спънки пред усвояването 
на парите тежката бюро-
крация, честите промени 
в нормативната рамка, 
приоритетите, допус-
тимите кандидати, от-
четите и изискванията, 
забавеното договаряне 
и оценката,  контрола 
и възстановяването на 
средствата, както и сис-
темата за финансови ко-
рекции. 

Допълнителни труд-
ности са създадени заради 
грешките в комуникация-
та между Управляващите 
органи на оперативните 
програми и бенефициенти-
те. Според нея е „проспа-
но” и времето, в което е 
можело да се предприемат 
адекватни мерки за прео-
доляване на слабостите.

Чавдарова призна, че 
поне в началото на пре-
дишния програмен период 
общините действително 
са страдали от недоста-
тъчния административен 
капацитет. Тя определи 
усилията за осигуряване 
на устойчивост на инвес-

тициите като слаби, как-
то и взаимодействието 
между кметовете и об-
щинските съвети. Освен 
пропуските и грешките 
при обществените поръч-
ки и проблемите със съфи-
нансирането изпълнител-
ният директор на НСОРБ 
посочи като проблем и ко-
рупцията.

Малки стъпки  

към промяна

Най-голямо постиже-
ние в посока подобряване 
усвояването на еврофон-
довете според Гинка Чав-
дарова е новата методика 
за определянето на финан-
совите корекции. Тя беше 
прокарана от вицепреми-
ера в служебния кабинет 
Илияна Цанова. 

Досега общините тър-
пяха глоби на принципа 
„бенефициентът винаги 
плаща“, без значение по 
чия вина са допуснатите 
грешки, заради които се 
налагат санкции. Вече се 
предвижда обаче те да не 
търпят финансови коре-
кции, когато изцяло са спа-
зили законодателството, 
когато Управляващ орган 
или Изпълнителна агенция 
„Одит на средствата от 
ЕС” са установили наруше-
ния, но изпълнителите на 
проекти са се съобразили 
с решение на Комисията 
за защита на конкуренция-
та (КЗК) или Върховния ад-
министративен съд (ВАС), 
както и когато КЗК и ВАС 
са се произнесли по зало-

жени незаконосъобразни 
изиск вания или критерии 
за оценка в процедури по 
обществени поръчки. 

Ще бъде създаден и 
методически съвет по 
санкциите, който ще под-
помага  Министерския 
съвет. Ще се сформира и 
нов координационен съвет, 
който също ще подпомага 
правителството на екс-
пертно ниво. 

Съвсем скоро двата 
органа ще бъдат регла-
ментирани и в норматив-
ната уредба. Тези промени 
ще се направят паралелно 
с продължаващата рабо-
та по проекта на закон 
за управлението на сред-
ствата от ЕС, с чиято 
подготовка също се зае 
служебното правител-
ство.

Идеята за специален 
нормативен акт датира 
от времето на предишно-
то правителство на Бойко 
Борисов. Кабинетът „Оре-
шарски” я изостави обаче 
с мотива, че не иска да 
създава сътресения в 
системата за управление 
на европейските пари за 
краткото време, което 
има до началото на новия 
програмен период (2014 - 
2020 г.). 

„Текстовете на закона 
вероятно ще бъдат гото-
ви за представяне и об-
ществено обсъждане към 
края на януари 2015 г.“, съ-
общи Малина Крумова. Тя 
изтъкна, че приемането 
му е въпрос на политиче-
ска воля на новото прави-
телство и на Народното 
събрание.

Според Гинка Чавда-
рова с новите две звена 
– координационния съвет 
и методическия съвет за 
финансовите корекции, 
частично се подобрява 
взаимодействието между 
различните институции 
и се унифицират донякъде 
правилата и процедурите. 

Изпълнителният ди-
ректор на НСОРБ настоя-
ва общините да участват 
в процеса по програмиране 
на новия планов период до 
2020 г. и в отстраняване-
то на дефектите в сис-
темите за управлението 
и контрола на еврофондо-
вете. От НСОРБ искат 
местните администрации 
да се включат и в подго-
товката на нормативна-
та уредба и стратегиче-
ските документи.

„Всички 264 общини са осъществи-
ли средно по 6 - 7 европроекта“,  заяви 
изпълнителният директор на НСОРБ 
Гинка Чавдарова по време на срещата 
на общинските евроексперти. „Подпи-
сани са над 4 хил. договора, усвоени са 
близо 4,5 млрд. лв. Средствата, които 
остават обаче, създават напрежение“, 
коментира тя. 

Според EUFunds.bg  – портала на 
структурните фондове на ЕС за Бъл-

гария, към 30 септември бюджетът на 
оперативните програми е всъщност 
наддоговорен и е 110%. Реално изпла-
тени са 68% от парите, а получените 
траншове от ЕК са малко под 51%. 

Наддоговарянето на бюджетите по 
оперативните програми е с цел спася-
ването на средства, в случай че някой 
от одобрените проекти не се реализи-
ра или изпълнението му закъснее кри-
тично. 

Гинка Чавдарова, изп. директор на НСОРБ: 

Законодателната дейност на 43-
тото Народно събрание ще бъде на-
сочена към проблемите на общините. 
Предвижда се създаването на специа-
лен механизъм за дискусия на приори-
тетни за местното самоуправление 
теми, от които ще произтичат и про-
мените в нормативната база. Залага-
ме и редовна оценка на ефектите от 
законодателството върху дейността 

Цецка Цачева, председател на Народното събрание:

Необходимо е да се извършат реформите във водния сектор, за да не ни спрат парите по 

„ОПОС 2014 - 2020“

Снимки в. „Строител“

на администрациите. За целта ще бъде 
създадено ново звено към Народното 
събрание. 

Експерти от парламента ще бъ-
дат постоянно на разположение на 
кметовете. Ще приемем  закон за ев-
рофондовете, както и новия Закон за 
обществените поръчки, с който ще се 
транспонират европейските разпоред-
би в областта, ще се регламентират 
електронните търгове и ще се въведе 
типова документация. 
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Министърът на правосъдието Христо Иванов на-
срочи конкурс за заемане на 111 вакантни места за 
нотариуси в страната.  Първият изпит, който ще е 
писмен, ще се проведе на 19 април 2015 г. от 10 часа. 
До устния ще се допускат кандидатите, издържали 
предния с оценка не по-малко от „Добър” (4).

В заповедта на министър Иванов са посочени още 
и съдебните райони, за които ще се съревновават 
кандидатите за нотариуси, както и броят на вакант-
ните места за всеки от тях.

Документи за участие в конкурса могат да се по-
дават в едномесечен срок от датата на обнародване 
на заповедта в Държавен вестник. В същия ден на 
сайта на ведомството ще се публикува и образецът 
на заявлението за участието в конкурса.

Провеждането на процедурата цели равномер-
ното разполагане на нотариусите на територията 
на страната съобразно нормативните изисквания, 
за да се гарантира на гражданите равен достъп до 
правосъдие.

Данаил Кирилов, председател на временната правна комисия: 

Страницата подготви
Свилена Гражданска 

„Прави се финансов 
анализ как може да бъ-
дат осигурени 150 - 160 
млн. лв. за капиталови 
разходи в бюджета на 
Министерството на пра-
восъдието за 2015 г.“, за-
яви Данаил Кирилов, пред-
седател на временната 
комисия  в Народното 
събрание, по време на за-
седание на структурата. 

Средствата ще се насо-
чат към ремонтиране на 
затворите и на съдебна-
та власт. Припомняме, 
че капиталовите разходи 
на МП за тази година са 
едва 14,7 млн. лв. 

В края на март т.г. 
у нас беше направен мо-
ниторинг на затворите 
и следствените арести 
от Европейския комитет 
против изтезанията. Ос-
новният проблем, който 
бе констатиран от екс-

пертите от Брюксел, 
бяха голямата пренасе-
леност на обектите в 
България и лошите би-
тови условия в тях. „В 
заведенията от открит 
тип, в които се наста-
няват лишени от свобо-
да с по-леки присъди до 
пет години за умишлени 
престъпления и такива 
от непредпазливост, жи-
лищната среда е  сравни-
телно нормална. Докато 
при тези от закрит тип 

базата е изключител-
но остаряла“, заяви за 
в. „Строител“  Марин Ва-
чевски, зам.-министър на 
правосъдието, и допълни, 
че се водят разговори 
за строителство на нов 
затвор край София. Най-
подходящ терен според 
него е край Гара Яна. Ка-
пацитетът на зданието 
ще е около 1200 души. Ин-
дикативната стойност 
на проекта е 50 млн. 
евро. 

Миглена Иванова 

Внесени са промените 
в Закона за държавната 
собственост в Народното 
събрание. Те бяха изготве-
ни от служебното прави-
телство на проф. Георги 
Близнашки. Според моти-
вите на вносителя измене-
нията ще позволят  да не 
се спира строителството 
на инфраструктурни обек-
ти при обжалването на 
отчужденията на частни 
имоти. С предложените 
текстове в преходните и 
заключителни разпоредби 
на нормативния акт се 
правят аналогични промени 
и в Закона за общинската 
собственост. 

Предлага се имотът 
да се смята за отчужден, 

когато парите са преведе-
ни по сметка на правоима-
щите лица въз основа на 
решението на съда, както 
и когато жалбите срещу 
решението за отнемане и 
заповедта на областния 
управител се отхвърлят 

от магистратите, а обез-
щетението е преведено 
по сметка на правоимащи-
те лица. Строителите да 
получат възможност и на 
предварително изпълнение 
на отчуждителния акт, 
предвиждат текстовете.

При тази ситуация 
инвеститорът се въвеж-
да във владение на имота 
още преди актът за от-
чуждаване да е влязъл в 
сила, когато подробният 
устройствен план, който 
предвижда изграждане на 
национален обект, е одо-
брен и са преведени опре-
делените средства на соб-
ствениците. 

Предвижда се и обез-
щетение за вредите върху 
имота или възстановява-
нето му във вида към мо-
мента на завземането му, 
в случай че отчуждаването 
не се осъществи или бъде 
отменено.

Предстои промените 
да бъдат гледани от вре-
менната комисия по правни 
въпроси. 

През последните го-
дини премахването на 
ограниченията за конку-
ренцията в областта на 
свободните професии е 
важен приоритет в дей-
ността на Комисията за 
защита на конкуренцията, 
съобщават от пресцентъ-
ра на институцията. От 
антимонополния орган 
препоръчват премахва-
не на възможността за 
определяне на минимални 
цени на услугите при ар-
хитектите, инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, одиторите, ве-
теринарите, както и при 
упражняващите творче-
ска дейност като свобод-
на професия. Според КЗК 
фиксирането на подобни 
стойности представля-
ва едно от най-тежките 
нарушения на конкуренци-
ята. „Минималните цени 
по никакъв начин не могат 
да бъдат гаранция за ка-
чество. Ефектът от тях 
е защита на неефективни-
те участници на пазара“, 
обясняват от КЗК.

Често като условие 
за практикуването на да-
дена свободна професия 
се изисква задължително 
членство в професионал-
на организация. Според 

КЗК това условие би мог-
ло да е необходимо с оглед 
ефективното осъщест-
вяване на регулаторни и 
контролни функции, въз-
ложени от държавата на 
съответната структура. 
Когато това не е нуж-
но, професионалистите 
трябва да имат възмож-
ност да избират в коя 
организация да членуват 
(архитекти, инженери, ве-
теринари).

Според антимонопол-
ния орган в редица случаи  
изискванията за образо-
вание и стаж са по-ви-
соки от необходимото и 
неоправдано ограничават 
броя на участниците на 
пазара. В тази връзка КЗК 
препоръча да се намали 
срокът на стаж по специ-
алността, необходим за 
придобиване на ограниче-
на правоспособност за са-
мостоятелно изработване 
на проекти от определена 
категория от архитекти-
те и инженерите.

Членовете на комисия-
та се произнасят и за от-
падане на изискването кан-
дидатите за нотариуси да 
посочват само три съдеб-
ни района, в които желаят 
да практикуват, както и за 
премахване на възрастови 
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Необходими са средства за спешни ремонти на затворите. 

Това е сегашното състояние на Централния софийски затвор

Съгласуването и одо-
бряването на инвестицион-
ни проекти за строежи от 
първа и втора категория 
с индикативна стойност 
над 10 000 000 лв., финан-
сирани с публични сред-
ства, както и издаването 
на разрешения за строеж 
за тях, ще се извършва от 
общинските или област-
ните администрации. Това 
предвиждат промени в За-
кона за устройство на те-
риторията. Те са внесени 
от народни представите-
ли от ГЕРБ. Депутатите 
предвиждат започнатите 
производства по съгла-
суване и одобряване на 
инвестиционни проекти 
и издаване на разрешения 
за строеж, които са били 
в правомощията на минис-
търа на инвестиционното 
проектиране, да се до-

вършват от министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството.

„Целим да се отпуши 
процесът по недовърше-
ните производства и да 
подпомогнем строителния 
бранш“, заяви един от вно-
сителите на законопроек-
та Николай Нанков. 

Промените в ЗУТ се 
налагат във връзка с ре-
шението на НС от 7 ноем-
ври 2014 г. за приемане на 
структура на Министер-
ския съвет. Предвидените 
изменения и допълнения 
в нормативния акт са с 
оглед преобразуването 
на Министерството на 
регионалното развитие в 
Министерство на регио-
налното развитие и благо-
устройството и закрива-
нето на Министерството 
на инвестиционното про-

ектиране. Законопроектът 
предвижда всички функции 
на министъра на инвести-
ционното проектиране да 
се поемат от министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството. Той 
ще осъществява държав-
ната политика по устрой-
ство на територията, ще 
координира дейността на 
централните и територи-
алните органи на изпълни-
телна власт, на тези на 
местното самоуправле-
ние и администрация, ще 
извършва методическо 
ръководство и упражнява 
контрол върху цялостната 
дейност по устройство 
на територията, както и 
ще назначава Националния 
експертен съвет по ус-
тройство на територия-
та и регионална политика 
и организира неговата ра-
бота. Той ще издава и под-
законовите нормативни 
актове. 

Функциите на минис-
търа на инвестиционното 
проектиране по отношение 
на Дирекцията за национа-
лен строителен контрол 
и Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
се поемат от министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството. 

ограничения и изисквания 
те да са български граж-
дани. КЗК предложи пре-
махване на регулации, кои-
то водят до поставяне на 
някои участници на пазара 
в привилегировано положе-
ние спрямо други. Пример 
е изискването за създава-
не на отделен списък към 
Агенцията по вписванията 
на контрольорите и прове-
рителите, различен от ре-
гистъра на регистрирани-
те одитори. КЗК установи, 
че задължението за част-
ните съдебни изпълнители 
да заплащат държавни и 
местни такси, дължими за 
получаване на информация 
за длъжника, не ги поставя 
в непривилегировано поло-
жение спрямо държавните 
съдебни изпълнители, тъй 
като последните не носят 
финансовия и стопанския 
риск от своята дейност и 
следователно не са „пред-
приятия” по смисъла на 
ЗЗК. 

В някои случаи КЗК кон-
статира регулации, които 
водят до ограничаване 
на възможностите на уп-
ражняващите свободни 
професии сами да реша-
ват как да организират 
дейността си. Такъв е 
примерът със забраната 
за съвместяване дейност-
та на архитект с тази на 
строител, предприемач 
или консултант. 

Снимка Влади Георгиев
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Кой и как може да се справи с призрачните сгради?

Маринела Йонкова

15 792 878 000 лв. са 
„заровени” в незавършено 
строителство. Данните, 
предоставени от Кама-
рата на строителите в 
България (КСБ), са пред-
варителни за 2013 г. Те са 
базирани на официалната 
статистика на НСИ и се 
водят под перото „Дълго-
трайни материални акти-
ви в процес на изграждане”. 
Пак според тези данни за 
2012 г. става въпрос за 
14 162 256 000 лв. 

Сумата изглежда гран-
диозна за българските 
мащаби. В същото вре-
ме съпоставянето на на-
стоящите числа с тези 
отпреди 2012 г., когато 
са замразени обекти за 
16 500 000 000 лв., сочи, че 
има известен напредък по 
отношение намаляването 
на незавършеното строи-
телство. Като сравнение 
и за по-голяма яснота за 
какви мащаби става въ-
прос, ще уточним, че БВП 
за 2013 г. на България е 
80 млрд. 282 млн. лв.

Статистиката  не 
може да даде отговор 
на въпроса, при колко от 
сградите е било възобно-
вено и доведено докрай 
изграждането. Нито пък 
дава отговор, дали част 
от тях – т.нар. замразени 
сгради, по някакъв начин са 
прехвърлени на други ком-
пании или собственици. 
Призрачните строителни 
площадки са резултат от 
бума на пазара на недви-
жими имоти в периода до 
2008 г. На хартия, когато 
те започват да се изграж-
дат, са обещаващи и пече-
ливши проекти. 

За съжаление в Бълга-
рия не се води регистър на 
незавършеното, изоста-
вено и замразено сградно 
строителство. В баланса 
на конкретната фирма се 
посочват активите, но без 
да става ясно кой обект е 
замразен. Затова е труд-
но да се проследи само на 
база статистически дан-
ни какво точно се случва 
с изоставените сгради. 
Според някои експерти 
презумпцията е, че възоб-
новяване на строителните 
дейности може да се случи 
дори и няколко години след 
спирането им. Проблемът 
с незавършеното строи-
телство не касае само го-
лемите строителни компа-
нии, които по-лесно могат 
да намерят възможности 
за излизане от тежка си-
туация. В повечето слу-
чаи става дума за обекти 
на средни и малки фирми, 
както и на единични соб-
ственици, които по-често 
закъсват във време на нес-
табилна икономика. Няма 

яснота колко от спрените 
строежи вече са собстве-
ност на банките и как те 
участват в този процес. 
Причините за незавърше-
ното строителство ва-
рират от спорове за соб-
ственост и дострояване 
до достъп до кредит, въз-
можности за инвестиции и 
адекватна оценка на риска. 

Каква е нормативната 

база сега?

В зависимост от вида 
на обектите те се кон-
тролират от ДНСК от I 
до III категория строежи, а 
от IV до V – от общините. 
Местните власти могат 
да следват предписания-
та в закона за осигуряване 
безопасността по чл. 195 
на ЗУТ. Има и успешни при-
мери за справяне със ситу-
ацията. През 2012 г. Варна 
приватизира два изоста-
вени незавършени стро-
ежа до Кооперативния 
пазар, чиито собственици 
не успява да издири. Това 
се случва след обществен 
натиск. Друг пример, кога-
то става въпрос за жилищ-
ни сгради, е довършването 
на строителството от 
бъдещите собственици 
въпреки сложните и скъпи 
юридически процедури. 

Няма инвеститор, кой-
то да е започнал строеж и 
да не иска да го завърши, 
коментират най-често 
експертите. Продължение-
то на тази констатация е: 
няма и кой да го задължи да 
направи това. Въпреки че в 
повечето случаи разреше-
нието за строеж се издава 
от гл. архитект на общи-
ната, а за градовете с ра-
йонно деление по решение 
на общинския съвет от гл. 
архитект на района, общи-
ната не разполага със за-
конови инструменти, чрез 
които да принуди инвес-
титора да доведе докрай 
започнатото. Това води 
до отделни случаи, в които 
изпълнителят на обекта и 
фирмата, извършваща над-
зор, остават измамени.

Столичната общи-
на публикува през 2012 г. 
списък с недовършените 

строежи в София. Според 
него те са 204, всеки в 
различен етап на изпъл-
нение – от изкоп до груб 
строеж. Какво точно е 
състоянието през 2014 г., 
засега остава неясно, тъй 
като никъде няма посочени 
конкретни данни. Разбира 
се, поетапно Столична-
та община започва акции, 
които не целят премахва-
нето на сградите, а само 
привеждането им във вид, в 
който да не застрашават 
живота и здравето на ми-
нувачите. 

Когато обектите са 
по-големи, според норма-
тивните изисквания те 
трябва да имат и охрана. 
Задължение на инвестито-
ра на строежа е да подменя 
периодично огражденията, 
когато се амортизират 
или изчезват. Ако инвести-
торите не полагат грижи 
за безопасността на обек-
та, под санкции попадат 
собствениците на земята. 
Не е по-добро състояние-
то и в другите градове на 
страната. В началото на 
годината например общи-
ната във Велико Търново 
постави под общ надзор 20 
незавършени обекта. Доб-
рич разпространи списък с 
30 незавършени строежа, а 
за проблеми сигнализираха 
и от Пловдив. Докато се 
търси решение на казуса 
обаче, бетонните скелети 
продължават да стърчат, 
а регистрите на общини-
те да набъбват. 

Възможно ли е решение?

Незавършените стро-
ежи да могат да бъдат съ-
баряни. След като минат 5 
години от датата на изда-
ване на разрешителното 
за тях, да се считат за 
незаконно строителство 
и да бъдат събаряни, и то 
за сметка на собственика, 
ако за сградата не е изда-
дено в предвидения срок 
удостоверение за завърш-
ване на обекта до груб 
строеж. 

Тази идея за промени 
в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) 
лансира през 2011 г. Лю-

бен Татарски, който беше 
председател на парла-
ментарната Комисия за 
местно самоуправление и 
регионална политика в 41-
вото Народно събрание. 
Мотивът на депутата бе, 
че така инвеститорите 
ще търсят стимули за за-
вършване на дадена сграда 
и ще се реши проблемът 
със замразените строежи.

Критици на идеята се 
намериха, а и поради реди-
ца други обстоятелства 
тя така и не бе приета 
и остана да виси в пуб-
личното пространство. 
Опонентите окачествиха 
предложението като ме-
ханично с мотива, че тек-
стовете на ЗУТ предлагат 
достатъчно възможности 
за контрол, а раздвижва-
не на строителството 
трябва да се търси чрез 
търговското и банковото 
право, чуждите инвести-
ции и т.н. 

С това спряха опити-
те за решение на казуса с 
незавършените строежи. 
Няма национален регистър 
за замразените обекти, 
независимо че проблемът 
е на национално ниво и е 
толкова значим, колкото 
и този с опасните сгради. 
Липсва също така и син-
хронизиране на законода-
телството по отношение 
на собствеността.  

Взимането на правилно 
решение в случаите с не-
завършените сгради може 
да има само положителен 
икономически ефект. Осо-
бено предвид факта, че го-
ворим за милиарди левове. 
Една от възможностите е 
например да се организира 
вторичен пазар за незавър-
шените сгради. Може да се 
намери решение и за учас-
тие на общините, които 
и в бъдеще ще изпитват 
остра нужда от социални 
жилища. В случаите на не-
установени собственици 
приватизацията също е 
опция. Решения на въпро-
са могат да се намерят 
и безспорно те трябва да 
са в посока оползотворя-
ване на годните сгради и 
цялостно съживяване на 
строителния сектор. 

Проблемът с незавършените сгради не е само бъл-
гарски. Той съществува както в САЩ, така и в Европа. 
Статистика на в. „Гардиън“ сочи, че в Европа има над 11 
милиона необитаеми жилища. В същото време по данни на 
ЕС бездомните хора наброяват около 4,1 млн. души. Във Ве-
ликобритания подобните сгради са над 700 хил., в Испания 
– 3,4 милиона, във Франция и Италия – по 2 милиона, в Гер-
мания – 1,8 милиона. Значителен брой незавършени обек-
ти има в Ирландия, Гърция и Португалия. Не малка част 
от тези жилища са построени в курортни местности по 
време на бума на недвижими имоти, който продължи до 
началото на финансовата криза през 2008 г., и никога не 
са били обитавани. 

Ирландия

Наскоро властите там взеха решение 40 необитаеми 
имота да бъдат разрушени. Това ще стане за сметка на 
инвеститора или по-вероятно - на банките. Друг инте-
ресен пример, също от Ирландия, е разпродаването на 14 
запустели къщи на много ниски цени - от порядъка на 3500 
евро за жилище в незавършен комплекс в Каунти Кери, кой-
то е разположен върху близо 12 декара земя в близост до 
град Кесълмейн. Обектът е изоставен преди около пет 
години и скоро няма изгледи да бъде завършен, за което 
упорито настоява местното население. Друг подобен жи-
лищен комплекс - „Пръстенът на Кери“ в близост до мест-
ността Снийм, в момента представлява 42 недовършени 
къщи, които се продават за 500 хил. евро общо. Подобна 
участ имат още над 2 хил. жилища в Ирландия. 

Испания

Испанските призрачни градове, или както местните 
ги наричат ciudades fantasma, също са резултат от бума 
на недвижими имоти в годините до финансовата криза. 
В този период повече къщи са построени в Испания, от-
колкото във Франция, Германия и Великобритания, взети 
заедно. Крахът на имотните пазари оставя 1,5 милиона 
непродадени нови жилища в Испания, което доведе и до 
появата на т.нар. призрачни градове из цялата страна. Те 
създават редица проблеми – от факта, че са собственост 
на частни предприемачи и местните власти са безсилни 
да вземат мерки, до това, че много бездомни хора започ-
ват да ги населяват, но имотите не разполагат с вода или 
електричество, което създава допълнителни опасности и 
проблеми. В отговор на създалата се ситуация испански-
те власти решиха да създадат т.нар. лоша банка, която 
да изземе недвижимите имоти. Тя вече разполага с над 
100 хил. обекта. Банката е заделила около 140 млн. щат-
ски долара за разрушаването на призрачните къщи. Това 
обаче не само че не се случва, но и няма изгледи скоро да 
стане, защото властите фактически отказват да съба-
рят имоти, ако съществува спор за стойността им. По 
всичко личи, че този проблем ще се задълбочава в Испания, 
тъй като цените на недвижимите имоти продължават да 
падат, а безработицата остава твърде висока. 

Феноменът изоставени строежи,  в Америка наричани 
зомбита, а в Европа - призрачни сгради, е резултат от 
дезинтеграцията на пазара на недвижими имоти, която 
настъпи след 2008 г., твърдят Ян Лайош и Рейчъл Мартин 
в анализа си „Изоставени и недовършени жилищни имоти 
в Америка и Европа: Сравнителни стратегии за премах-
ване и превенция“. След всичко казано дотук  като че ли 
основният въпрос е как да се предотвратят подобни слу-
чаи в бъдеще? Според експерти първата стъпка е да се 
разчита на местните власти, които да приемат план за 
развитие на дадена местност, който да включва всич-
ки заинтересовани страни – държавна администрация, 
аген ти на недвижими имоти, банкери и обитатели. Наред 
с такъв план местните власти са длъжни да преразгле-
дат и регулациите - особено в случаи, когато обезлюдени 
постройки застрашават здравето и безопасността на 
населението. Друга възможност е собствениците, които 
не могат да завършат даден обект, да прехвърлят своите 
права на други, които биха се справили.

За да се реагира адекватно във всички подобни случаи 
на незавършени строежи, очевидно е належащо да се из-
работи солидна основа от закони, политики и програми. 
Такава база би позволила на местните власти да се адап-
тират по-ефективно към бързо променящите се пазарни 
условия. 

Особено важно е да се изготви и независима оценка 
на пазара на недвижими имоти, и прогноза за нараства-
нето на броя на жителите. Едва тогава би следвало да 
се пристъпи към строителство. Предприемачите могат 
да бъдат задължени периодично да представят писмени 
свидетелства за етапа, на който се намира строежът 
им. Друга превантивна мярка са данъчни облекчения за 
собствениците, поне докато обектите бъдат завърше-
ни и  обитаеми. И не на последно място - след определен 
брой години местните власти би следвало да придобиват 
контрол над замразените строежи.  

Снимка авторът
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Арх. Иванка Велчева,
УАСГ

Ус тр ой с т в о т о  н а 
градовете е било винаги 
точно отражение на со-
циално-икономическия ха-
рактер на обществото, 
което се е изградило. В 
началото на 20-те години 
на ХХ в. у нас бе налице се-
риозна градоустройстве-
на практика и теория, 
създавана дълго време, но 
в условия на потискана 
частна собственост, ини-
циатива и силово налагане 
на определени стил и нор-
ми на живот. 

С реабилитирането на 
частната собственост, 
регламентирането на 
реституцията и послед-
валите я закони, устрой-
ствените планове, изгот-
вени в предишния период, 
станаха неприложими при 
новите пазарни отноше-
ния в обществото. Връща-
нето на земеделска земя в 
урбанизирани градски те-
ритории създаде големи 
проблеми, което доведе 
до защита на много цен-
ни терени, отредени за 
зелени площи, детски гра-
дини, училища и други об-
ществени обекти, както 
и компрометиране възмож-
ността за провеждане на 
важни комуникационни ар-
терии и инфраструктурни 
мрежи.

Основни видове форми на 

подробни устройствени 

планове (ПУП)

С приемането на Зако-
на за устройство на те-
риторията, ОУП на Сто-
личната община и ЗУЗСО 
бяха въведени сериозни 
нови принципи и норми в 
устройствената практи-
ка на София. Основна цел 
на ОУП на СО е балансът 
на частните и общест-
вените интереси. Той ре-
гламентира отношенията 
между общината и инвес-
титорите. Механизмите, 
с които действа Общи-
ят устройствен план на 
Столичната община, са 
основно функционалното 
зониране на територията 
и устройствените показа-
тели за нейното застро-
яване.

Детайлно прилагане на 
ОУП завършва с изготвя-
нето на подробни устрой-
ствени планове (ПУП). Те 
конкретизират устрой-
ството и застрояването 
на територията. Пред-
вижданията на подробни-
те устройствени планове 
са задължителни за ин-
вестиционното проекти-
ране. За решаването на 
различните по същество 
проблеми за територията 
на града се прилагат ос-
новно следните пет форми 
на ПУП: 

– Първа регулация – 

ПРЗ по реда на чл. 16 на 

ЗУТ 

ПРЗ се изработва за 
територии с неурегулира-
ни поземлени имоти, както 
и за такива с неприложена 
първа регулация по предхо-
ден план. Законна основа 
за това е одобряването на 
Общия устройствен план 
на СО’09, както и разпо-
редбите на ЗУТ. Планът за 
регулация и застрояване 
се изработва в съответ-
ствие с ОУП за Столич-
ната община и въз основа 
на задания, съгласно чл. 
125 от ЗУТ. Като основа 
за изготвяне на проектно 
решение служи одобрена 
по Закона за кадастъра и 
Имотния регистър кадас-
трална карта с изяснена 
собственост и параметри 
за всеки поземлен имот.

С одобряването на пла-
на за регулация и застро-
яване освен с решаването 
на частните интереси на 
отделните собственици 
на поземлени имоти се 
осигуряват условия за ре-
ализиране на необходими-
те публични обекти и еле-
ментите на техническата 
инфраструктура.

На всеки собственик 
на недвижим имот с плана 
се определя равностоен 
урегулиран имот (имоти), 
като се съобразява с мес-
тоположението на имота 
в местността, но не и с 
точните му кадастрални 
граници. Когато попада в 
различни устройствени 
зони, новообразуваният 

се предоставя в зоната, в 
която е преобладаващото 
местоположение. 

– Планове за жилищни 

територии с проведена 

регулация ПРЗ по реда на 

чл. 17 от ЗУТ

Извън случаите по чл. 
16 с ПУП за населено мяс-
то или за част от него, 
съгласно чл. 17 на ЗУТ, се 
урегулират неурегулира-
ни дотогава поземлени 
имоти, когато вътрешни-
те им граници съвпадат 
с имот ните. С плана по 
чл. 17 при спазване прави-
лата и нормативите, оп-
ределени от ЗУТ, могат да 
се урегулират: а) налични 
неурегулирани поземлени 
имоти с цел образуване на 
повече на брой самосто-
ятелни УПИ; б) ПИ, чиито 
размери не отговарят на 
изискванията на чл. 19 на 
ЗУТ с цел упълномеряване-
то им с части от отделни 
имоти; в) съседни неурегу-
лирани поземлени имоти за 
създаване на съсобстве-
ни урегулирани поземле-
ни имоти. В случаите по 
точки (а), (б), (в) заинте-
ресованите собствени-
ци подават заявление до 
общината, а по точки (б) 
и (в) – и предварителен 
договор за прехвърляне на 
собственост с нотариал-
но заверени подписи. Иде-
алните части в образува-
ните съсобствени УПИ се 
определят със самия дого-
вор. Когато с плана за ре-
гулация по точки (б) и (в) 
се засягат поземлени имо-
ти – държавна собстве-

ност, предварителният 
договор се сключва по па-
зарни цени от областния 
управител в писмена фор-
ма – чл. 17, ал. 4 от ЗУТ. 

Когато с плана за регу-
лация по точки (б) и (в) се 
засягат поземлени имоти 
– общинска собственост, 
предварителният дого-
вор се сключва по пазарни 
цени от кмета на община-
та в писмена форма – чл. 
17, ал. 5 на ЗУТ. Строител-
ството може да се разре-
шава след представяне на 
окончателни договори (чл. 
17, ал. 6 на ЗУТ).

–  Планове  за  пре -

структуриране на жи-

лищни комплекси по реда 

на чл. 22, ал. 4 на ЗУТ

В процеса на изготвя-
нето на Общия устрой-
ствен план на Столична-

та община след анализ на 
състоянието на терито-
риите на съществуващи-
те жилищни комплекси бе 
констатирано наличието 
на обективно съществу-
ващи проблеми, свързани, 
от една страна, с наличи-
ето на реституирани имо-
ти, попадащи в междуб-
локовите пространства 
и засягащи реализирани 
вече благоустройствени 
мероприятия, а от друга 
страна – със законосъ-
образните възможнос-
ти за застрояване. Със 
Закона за устройство и 
застрояване на Столич-
ната община (ЗУЗСО) са 
предвидени механизми за 
съхраняване на средата и 
характера на жилищните 
комплекси и териториите, 
изградени по комплексен 

начин.
Съгласно чл. 110, ал. 

4 на ЗУТ, за преструкту-
риране на жилищни ком-
плекси, на промишлени, 
курортни, туристически 
и други селищни образу-
вания се прилага план за 
регулация с режим на за-
строяване. Изработване-
то на план за регулация 
и режим на застрояване 
за преструктуриране на 
жилищни комплекси става 
по реда на чл. 22, ал. 4 от 
ЗУТ, като обхватът на те-
риторията трябва да бъде 
най-малко един квартал с 
режим на комплексно за-
строяване.

Възлагането на ця-
лостни устройствени 
планове за съществува-
щите жилищни комплекси 
в София показва желание 
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да се сложи край на пагуб-
ните частични изменения 
за отделни имоти и да се 
създаде надеждна устрой-
ствена основа за бъдещо 
развитие на тези терито-
рии и превръщането им в 
пълноценни градски струк-
тури.

Основната  цел  на 
тези планове е защитата 
на публичното простран-
ство и гарантирането на 
територии за провеждане 
на различни инфраструк-
турни проекти, съхраня-
ването и подобряването 
условията на обитаване. 
При преструктурирането 
на квартали с комплексно 
застрояване се опреде-
лят прилежащи площи към 

съществуващите сгради 
по правилата и нормите, 
определени в Наредба №7, 
които се урегулират като 
поземлени имоти.

Останалата незастро-
ена част от квартала, 
включително поземлени 
имоти, за които не може 
да се предвиди застроява-
не по правилата на чл. 22, 
ал. 6 на ЗУТ, се урегулират 
като озеленена площ за 
широко обществено полз-
ване и се вписват в пуб-
личния регистър.

Показателите на из-
готвените проекти по 
чл. 22, ал. 4 не могат да 
надвишават тези на пла-
на, по който са създадени 
жилищните комплекси. При 
урегулиране на поземлени 
имоти в съществуващите 
квартали с комплексно за-
строяване разстоянията 
между новопредвидените 
сгради и съществуващи-
те се определя по прави-
лата на комплексното за-
строяване. Плътността 
и интензивността на за-
строяване на такива имо-
ти не може да надвишава 
неразделните с плана па-

раметри за съответната 
устройствена зона при 
спазване на показателите 
и за отделните квартали 
в зоната. 

Предназначението на 
терени, намиращи се в 
един квартал, не може да 
бъде променено с цел уп-
лътняване на застроява-
не, ако не са постигнали 
нормативите за зелени 
площи, определени с На-
редба №7, която гласи, че 
обществените озелене-
ни площи по чл. 17, ал. 1, 
т. 4 трябва да заемат 
най-малко 15% от общата 
територия на жилищния 
комплекс.

Недопустимо е при 
урегулиране на поземлени 

имоти за съществуващи 
сгради в жилищен комплекс 
да се придават части от 
поземлени имоти, които 
не са общинска собстве-
ност, без сключен договор 
по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ или 
чл. 17, ал. 5 от ЗУТ. При 
отсъствие на такива до-
говори урегулирането на 
съществуващите сгради в 
комплекса следва да става 
по имотни граници дори и 
при неспазване изисквани-
ята на Приложение №1 от 
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

При урегулиране на 
имоти, предназначени за 
отчуждаване по ЗДС, е не-
допустимо в такъв УПИ да 
се предвижда и предназна-
чение от частноправен ха-
рактер – например „Спорт 
и озеленяване“. Такова 
предвиждане на плана не е 
основание за принудител-
но отчуждаване на частни 
имоти.

Проектите за план за 
регулация и режим на за-
строяване за преструк-
туриране на жилищен 
комплекс подлежат на 
обществено обсъждане 
по реда на чл. 121, ал. 1 на 

ЗУТ преди внасянето им в 
ОЕСУТ. 

– Изработване на под-

робен устройствен план 

за паркове и градини по 

чл. 62, ал. 1 на ЗУТ

Зелените системи и 
озеленени площи се ус-
тройват в съответствие 
с одобрените общи и под-
робни устройствени пла-
нове на урбанизираните 
територии и подробните 
устройствени планове за 
паркове и градини, като се 
спазват правилата и нор-
мативите в Наредба №7 
– чл. 30, чл. 31, чл. 32. С 
подробните устройствени 
планове за паркове и гра-
дини в озелените площи 
– публична собственост, 
и в поземлените имоти 
– частна собственост, 
може да се предвижда 
само застрояване, необ-
ходимо за: мрежи и съо-
ръжения за техническата 
инфраструктура, обслуж-
ващи зелената система; 
поддръжка на зелената 
система; открити обек-
ти за спортни или култур-
ни дейности; площадки 
за игра; преместваеми 

обекти по чл. 56, които не 
могат заемат повече от 
10% от площта на имота; 
монументално-декоратив-
ни и рекламни елементи по 
чл. 57; мемориални места и 
обекти.

Когато в терените, 
определени за озеленени 
площи – публична собстве-
ност, попадат поземлени 
имоти – частна собстве-
ност, те се отчуждават 
по предвидения в закона 
ред. Не се отчуждават 
имотите, когато ПУП за 
паркове и градини пред-
вижда изграждането или 
разполагането на откри-
ти обекти за спортни или 
културни дейности, пло-
щадки за игра, премества-
еми обекти по чл. 56, мо-
нументално-декоративни, 
информационни и рекламни 
елементи по чл. 57.

Във връзка с проекти-
рането на тези терито-
рии е задължително позна-
ването на ограниченията 
на ЗУЗСО, произтичащи от 
вида на устройствените 
зони:

– Зона Зп – паркове 

за ежедневен и седми-

чен отдих, в които се 

допуска застрояване със 

сгради и съоръжения, 

свързани с отдиха. Соб-

ствеността в тази зона 

може да бъде частна. Ми-

нималният размер на УПИ 

е 1 ха.

– ПУП определя необ-

ходимите площи за широ-

ко обществено ползване, 

които са задължително 

публична общинска соб-

ственост. 

– Зона Тго – паркове за 

ежедневен отдих с площ 

под 5 ха, задължително 

публична собственост. 

Допуска се само застро-

яване, обслужващо ос-

новната паркова функция 

– кафене, църква, трафо-

пост, тоалетна. В самос-

тоятелни терени с площ 

под 1 ха застрояване не 

се допуска.

Характерни особено-
сти изисква проектира-
нето на ПУП за гробищни 
паркове – зона Тго. По пе-
риферията на гробищните 
паркове в рамките на регу-
лацията им се предвижда 
задължителна изолационна 
зеленина с минимална ши-
рина 10 м. Трябва да се из-
ползват хигиенно защитни 
зони относно разполагане-
то на гробищата до жи-
лищни територии – 100 м 
за съществуващи гробища 
и 200 м за новопроектира-
ни. 

– Изработване пла-

нове за улична регулация 

(ПУР) 

Плановете за улична 
регулация се изработват 
в съответствие с ОУП за 
съответната територия 
и въз основа на задания, 
изработени по реда на 
чл. 125 от ЗУТ. Основно 
служат за реализирането 
на обекти за транспорт-
ната техническа инфра-
структура.

При тези планове не 
се определят вътрешни-
те регулационни линии на 
имотите, които не се от-
реждат за имоти – публич-
на собственост. Съгласно 
чл. 16, ал. 7 на ЗУТ, за тери-
тории с неурегулирани по-

землени имоти, както и за 
територии с неприложена 
първа регулация по предхо-
ден устройствен план, по 
решение на Общинския съ-
вет може да бъде създаден 
план за улична регулация и 
обекти за публичната соб-
ственост по чл. 110, ал. 2 
на ЗУТ.

ПУР се изработват 
без ПЗ и когато значител-
на част от територията 
е застроена и е целесъ-
образно запазването на 
сградния фонд, не се уве-
личават устройствените 
параметри и показатели 
на територията, общест-
веното обслужване, техни-
ческата инфраструктура 
и съществуват благопри-
ятни инженерно-геоложки 
условия за застрояване.

ПУР може да се изгот-
ви на базата на одобрен 
ПКТП. Ако няма такъв към 
ПУП, се изготвя подробен 
транспортно-комуни-
кационен план, съгласно 
чл. 51 от Наредба №8 за 
ОСУСП.

Заключение

Реабилитирането на 
частната поземлена соб-
ственост и защитата 
на обществения интерес 
– това е балансът, кои-
то е необходим да се по-
лучи при проектирането 
на един ПУП. Подробните 
устройствени планове със 
своите разновидности се 
явяват стратегически 
оперативни документи за 
устойчивото градско раз-
витие.
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Иван Димитров, собственик и управител на „ЛЕО – Бетонови изделия”: 

Мартин Славчев 

Г-н Димитров, кои са 

новите тенденции в бла-

гоустрояването на съ-

временните градски прос-

транства? Кое е модерно?

През септември бяхме 
на най-голямото изложение 
за изграждане на градски 
пространства – GalaBau в 
Германия. Там могат да се 
видят най-новите тенден-
ции на европейските про-
изводители. В нашия бранш 
трайните тенденции са 
две: т.нар. мити изделия и 
мултиколор системата – 
преливащи цветове. Вече 
има и вариации на тези из-
делия – в Германия видях мул-
тиколорни плочи, имитация 
на естествени материали. 
Камък, дърво – всичко се из-
работва изкуствено от бе-
тон. Има и подобрения – им-
прегнират се със специални 
лакове, става като глазура. 
Тогава, каквото и да падне 
върху тях, може да се измие 
и впоследствие няма замър-
сяване. Това решава пробле-
ма на много български гра-
дове – нов център, който 
месеци след откриването 
си вече изглежда мръсен.

 
Значи асфалтираните 

главни улици са демоде...

Да, използват се имита-
ции на естествени матери-
али (камък, дърво) и такива 
настилки се поставят. 
Масово се слагат и големи 
формати плочи – например 
120 на 80 см. Цветове, близ-
ки до природата, преливащи 
един в друг. Сиви и едно-
цветни плочи никъде не ви-
дях на това изложение.

Българските градо-

ве отговарят ли на тези 

тенденции? У нас май още 

властва шаренията, осо-

бено в по-малките населе-

ни места.

Да, така е, но този път 
трябва да се извърви по-
степенно. Предполагам, че 
в Германия тези тенденции 
на червено-жълтите плочки 
са отминали още преди 20 
години. Тук тя идва и от 
проектантите, но се виж-
да, че вече работят и с нови 
изделия. Например в момен-
та изпълняваме центъра на 
Върбица. Той е проектиран 
изцяло с мултиколор цвят – 
имитация на естествени 
камъни, преливащи три цвя-
та. На други места се прави 
с мити изделия. Но и самите 
инвеститори в лицето на 
общините трябва да знаят 
какво искат и да се интере-
суват от новостите. 

Причината в кметове-

те ли е?

Нямам упрек към тях. 
Напротив. В големите ни 
градове могат да се ви-
дят пространства, които 
по нищо не отстъпват на 
тези в Европа. Причина-

та, с която кметовете се 
съобразяват, е, че когато 
работят със средства от 
Брюксел, имат добри бю-
джети и могат да си поз-
волят качествени изделия, 
отговарящи на световните 
тенденции. И да направят 
с тях например централни 
пространства. Но на други 
места, в периферията, те 
благоустрояват със собст-
вени пари. И веднъж като 
са направили там сиво или 
по-скромно, те съобразяват 
новия ремонт със стария, за 
да няма драстични разлики 
в пространствата. Пък и 
сивите обикновени плочки 
са по-евтини и може да се 
направи по-голям обем ин-
фраструктура, която сега 
е в лошо състояние. Подо-

бряването на градските 
пространства е обща кауза 
– и на кмет, и на проектант, 
и на производител. От Гер-
мания донесох 27 килограма 
каталози и смятам посте-
пенно да наложа най-новите 
тенденции и у нас.

 
Тези настилки могат ли 

да се произвеждат в Бълга-

рия?

Всичко може да се пра-
ви в България, но само в 
напълно автоматизирани 

заводи, като нашия. В цяла-
та страна има 3 – 4 такива 
фабрики. Но на първо място 
възниква въпросът, че тряб-
ва да има някой, който да 
го купи. Всички тези неща 
могат да се правят тук, но 
в Германия цената им е 50 
– 60 евро квадрата, което 
за техния стандарт е нор-
мално, но за нас е прекалено 
скъпо.

Какви са възможност-

ите за производство на 

вашия завод?

Капацитетът на обо-
рудването е 1600 кв. м 
(плочи или павета) за смя-
на 8 часа или съответно 
5000 м (50/35/18) бордюри 
до 12 000 м (50/16/8). Общи-
те ни производствени мощ-
ности са около 2500 кв. м 
вибропресовани настилки 
за 8 часа. Изделията на но-
вия завод, които могат да 
се произвеждат, са с разме-

ри до 130/100 см и дебелина 
от 3,5 до 50 см. Заводът е 
оборудван с инсталация за 
оцветяване с течни бои и 
можем да правим изделия-
та с безброй нюанси и ком-
бинации. Ние сме една от 
малкото фирми в България, 
които произвеждат изде-
лия, оцветени мултиколор с 
до 3 цвята, преливащи един 
в друг. Имаме инсталация 

за производство на т.нар. 
мити изделия, с които напо-
следък често се проектира 
в страната. Освен тези 
произвеждаме и други проду-
кти – общо около 200 вида: 
ЕО улей, бетонови тухли, 
коминни тела, капаци, пейки, 
паркинг ограничители и др., 
с които всеки може да се за-
познае на нашия сайт.

С ваши изделия са изра-

ботени площадите в много 

български градове. Прили-

чат ли си?

Досега от толкова много 
направени центрове (повече 
от 50) не съм виждал нещо 
да се повтаря – някой про-
ектант да е заимствал от 
друг. Всички са с различен 
размер, цветове и подредба.

Предлагате богата 

гама от бетонови изде-

лия. Бихте ли отличили ня-

кои продукти, които са се 

наложили като по-успешни 

и търсени на пазара?

Всички наши павета, 
плочи и бордюри са нало-
жени и успешни, тъй като 
се произвеждат в напълно 
автоматизиран завод, къ-
дето човешката грешка 
е почти изключена. Разли-
ката е очевидна и качест-
вото в сравнение с произ-
водството от масовите 
малки полуръчни машини е 
гарантирано. Много наши 
клиенти се убедиха, че не 
само цената е фактор за 
покупка, а и качеството за-
ради риска от последващо 
сортиране, загуби от пре-
нареждане и от чупещи се 
изделия. Това е особено ва-
жно при кратките срокове 
на обектите, изострената 
конкуренция и поддържане 
на добър имидж пред инвес-
титорите. Ще спомена и за 
нашето патентовано „ЛЕО 

паве”, с което спечелихме 
Златен медал на Между-
народния панаир в Пловдив 
през есента на 2012 г. То е 
изключително подходящо за 
полагане на тревна фуга в 
парковете. Сертифицирани 
сме по ISO 9001:2008. При-
тежаваме собствена лабо-
ратория с най-съвременно 
оборудване за ежедневен 
контрол на качеството. 
Изделията ни отговарят на 
хармонизирани европейски 
стандарти БДС EN 1338 за 
бетонови павета, БДС EN 
1339 за бетонови плочи и 
БДС EN 1340 за бетонови 
бордюри.

Кои са обектите, по 

които работите в момен-

та?

Току-що завършихме 
централни улици в Мадан, 
до няколко седмици трябва 
да приключим доставки-
те за центъра на Върбица 
и на Хасково. Не мога да 
кажа как стоят нещата 
в жилищното и офисното 
строителство, но в инфра-
структурното има много 
работа. Наблюдава се на-
предък и при търговските 
вериги – доставяме много 
за „Кауфланд” в страната.

Вие сте възпитаник на 

Строителния техникум в 

Бургас (сега Професионал-

ната гимназия по строи-

телство, архитектура и 

геодезия „Кольо Фичето”), 

чиито ученици идват на 

практика във вашия за-

вод. Смятахте ли тогава, 

че ще стигнете толкова 

далече? Вярвате ли, че ня-

кое от тези деца един ден 

може да ви е конкуренция?

Чисто наивно и по дет-
ски смятах, че ако някога 
постигна някакъв успех, 
мога да направя нещо до-
бро за училището, което 
ми е дало основа. Това бяха 
детски фантазии, но ето че 
сега се реализират. Според 
мен всеки, който се развие 
в бизнеса си, трябва да 
даде нещо от себе си на 
обществото, да се зани-
мава с някаква благотвори-
телност, макар и без да я 
афишира.

Ситуацията сега е та-
кава, че свободните ниши 
на пазара са малко и те се 
заемат бързо, бизнесът се 
окрупнява, но невъзможни 
неща няма. И тези деца, 
които идват на практика 
тук, съвсем спокойно някое 
от тях може да стане ме-
ниджър на голяма фирма, да 
постигне добри резултати, 
после да стане съдружник. 
Човек трябва да е опти-
мист, да вярва в себе си и 
да мечтае.

Иван Димитров е собственик и управител на най-големия завод за бетонови изделия в 

Източна България – „ЛЕО – Бетонови изделия”, който се намира в Бургас. Фирмата има 

над 20-годишна история. Модерният завод е открит през 2011 г. Оборудването му е на 

германската компания MASA, а производството се контролира от компютър. Това свежда 

до минимум риска от човешка грешка и гарантира качество, което е невъзможно при друг 

тип подобна манифактура. ЛЕО е предпочитан партньор за строители от всички краища 

на страната – с бургаските плочи и павета са направени центровете на над 100 български 

града, софийското метро, магистрала „Тракия” и др. През последните години фирмата 

е на първо място в страната по производство на дребноразмерни бетонови изделия. 

Продукцията на ЛЕО е носител на златни медали и грамоти – от Пловдивския панаир, 

Областното представителство на Камарата на строителите в България в Бургас (ОП на 

КСБ – Бургас), Търговско-индустриалната камара и Българската търговско-промишлена 

палата (БТПП).

Модерният завод  

на „ЛЕО – Бетонови изделия” 

в Бургас

Центърът на Хасково
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Доц. д-р инж. Лена Михова, УАСГ: 

Георги Сотиров

Преди десетина дни 
Българското дружество по 
земна механика и геотехни-
ческо инженерство прове-
де своя шести за годината 
научен семинар. В присъст-
вието на известни учени и 
преподаватели от Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия, 
Висшето строително учи-
лище „Любен Каравелов” и 
Висшето транспортно учи-
лище „Тодор Каблешков”, как-
то и на доайена на тази на-
учна дисциплина проф. д.х.к. 
инж. Георги Стефанов, бяха 
представени обзорни до-
клади за проведената през 
септември т.г. XV дунавска 
конференция по геотехниче-
ско инженерство с основно 
направление „Геотехниката 
в пътното и железопът-
ното строителство”. Екс-
позе по темата направиха 
доц. д-р инж. Лена Михова 
и гл.ас. д-р инж. Христина 
Заякова. Конференцията 
се е провела във Виена, в 
Техническия университет. 
Неговата сграда е с над 
100-годишна история и е 
разположена в същинския 
център на австрийската 
столица, откъдето се е 
формирал и самият град 
на трансграничната река. 
Макар че се води региона-
лен, във форума са участва-
ли учени от цял свят – от 
Африка, Америка, Азия. Доц. 
Михова установява кон-
такти с лектори от Иран, 
Ирак, Алжир… Особено 
активни били тези от Из-
точна Европа. Развитието 
на инфраструктурата, на 
урбанизационните и те-
риториалните проекти е 
свързано с развитието на 
пътищата и железниците и 
затова голяма част от на-
учните доклади били ориен-
тирани към реални строи-
телни обекти и касаещите 
ги сложни гео технически 
проблеми. В Дунавската 
конференция са участвали 
учени от УАСГ, ВТУ „Тодор 
Каблешков” и ВСУ „Любен 
Каравелов”. 

Дисциплината „Ком-
пютърни технологии в 
геотехническото проек-
тиране” е задължително 
избираема в Строителния 
факултет на УАСГ. 

„Вече трета година ин-
тересът към преподавания 
от мен предмет е подчер-
тан. Може би защото той е 
свързан с обучение по ком-
пютърни технологии, което 
допада на младите хора. 
Четвъртокурсниците вече 
са минали основния курс на 
обучение по земна механи-
ка и фундиране. Чрез моята 
дисциплина те придобиват 
знания и умения за работа 
със съвременни софтуерни 
продукти за геотехнически 
анализ. Те са разработени 
на базата на ефективни 

числени методи. Такъв е 
методът на крайните еле-
менти, който се развива по-
вече от 60 години в техни-
ката и е особено подходящ 
за решаване на задачи от 
строителното инженер-
ство. Сред тях са тези за 
определяне на напрегнато 
и деформирано състояние 
на материална среда при 
различни въздействия. На-
пример средата може да 
бъде почвен масив, със или 
без прилежаща конструк-
ция към него, при сеизмично 
въздействие. Последното е 
особено важно за България, 
тъй като страната ни по-
пада в земетръсен район”, 
обяснява доц. Михова.

Строителните почви са 
сложна естествена среда, 
съдържаща твърди части-
ци, вода, въздух и др. При 
външно въздействие в нея 
протичат процеси като 
деформиране, филтрация на 
вода, взаимодействие меж-
ду отделните структурни 
елементи и т.н. Компютър-
ните програми, базирани на 
ефективни числени методи, 
са подходящи за създаване 
на комплексни изчислител-
ни модели с отчитане на 
различни фактори, влияещи 
върху решенията. Те дават 
възможност за пълно и адек-
ватно изследване на реални 
инженерни задачи, сложни по 
отношение на геометрия, 
материали и натоварване. 

„Ще поясня с пример за 
поведението на земната 
основа под фундамента на 
зданието. То се изследва в 
няколко направления. Едно 
от тях е оценка на сляга-
нето на фундамента, т.е. 
вертикалното му премест-
ване. Причината за това е 
именно деформационното 
поведение на земната осно-
ва. Изчисленията „на ръка” 
за слягането включват ре-
дица опростяващи предпос-
тавки и се правят бавно. 
Компютърните програми 
позволяват бързо да се из-
върши много по-точна ап-

роксимация на реалното по-
ведение на земната основа, 
а следователно и да се по-
лучи по-адекватна оценка на 
слягането на фундамента”, 
продължава доц. Михова. 

Ако се погледне чисто 
формално на компютъра, 
той позволява бързо из-
вършване на голям брой из-
числителни операции. Това 
предимство на съвременна-
та компютърна техника е 
дало възможност и стимул 
за интензивно развитие на 
математическото модели-
ране на инженерни задачи. 
Създават се прототипи на 
сложни системи, например 
такива за съвместна рабо-
та на връхна конструкция 
със земната основа... 

„Отчитането на съв-
местната работа на връх-
на конструкция със земната 
основа е трудна задача, за-
щото тази система преди 
всичко включва различни 
материали като физическо 
поведение при товарни въз-
действия – бетон, стомана 
и почва. Нейното решаване 
е немислимо без прилагане-
то на авангардни компютър-
ни технологии. В световен 
мащаб тези технологии не-
прекъснато се усъвършен-

стват”, обяснява препода-
вателката. 

Младите хора в универ-
ситета демонстрират един 
подчертан афинитет към 
обучението по компютърни 
технологии. В днешно време 
то се явява необходимост, 
осигуряваща перспектива 
за професионално развитие. 
Въпреки това  усвояването 
на компютърните техно-
логии в никакъв случай не 
отрича владеенето и полз-
ването на класическите 
изчислителни методи, т.е. 
методите „на ръка”. 

„Затова още при пър-
вата ми лекция пред сту-
дентите поставям три 
въпроса, като пояснявам, че 
отговорите на тях те ще 
затвърдят в края на обуче-
нието си и по-нататък, в 
професионалното си разви-
тие като инженери. 

Първият е дали е необхо-
димо изучаването на компю-
търни програми. Отговорът 
е безспорен – да. Вторият е 
доколко компютърните про-
грами са „мислещи”, т.е. как-
во те могат да извършат 
вместо нас и в каква степен 
да им се доверим”, пояснява 
нашата събеседничка. 

Трябва да се подчертае, 

че съвременните компю-
търни програми се разра-
ботват десетки години. 
Те се творческа работа на 
многопрофилни професио-
нални колективи, включва-
щи математици, строител-
ни инженери, механици и др. 
Получават се комплексни 
продукти с възможности за 
различни опции, видове ана-
лизи и т.н. 

„Оказва се, че това, кое-
то ние преподаваме в основ-
ния, класическия курс по зем-
на механика и фундиране, е 
до 20% от това, което може 
да върши една съвременна 
компютърна програма. Ко-
гато студентите седнат 
пред машината, могат да 
моделират физическото по-
ведение на средата. В кла-
сическия курс те примерно 
изучават само два физични 
модела, подходящи за гео-
технически материали. А в 
менюто на компютърната 
програма има… десет. За-
тваряйки си очите, можем 
да кажем, че владеем два 
модела и останалите до 
десет не ни интересуват. 
Но те са внедрени в програ-
мата, защото са издържали 
проверката на времето и 
правилно отразяват различ-
ни аспекти на механичното 
поведение на строителните 
почви”, разсъждава препода-
вателката. 

Това са модели, които са 
се утвърдили във времето 
благодарение на дългого-
дишни теоретични и експе-
риментални изследвания на 
специалисти. Те отразяват 
по-реалистично поведе-
нието на различни видове 
почви. Например един е под-

ходящ за слаба почва за раз-
лика от друг, който е такъв 
за описване поведението на 
здрава почва.

„Ето защо за правилно-
то прилагане на възмож-
ностите на компютърните 
програми за създаване и 
решаване на числени моде-
ли на инженерни задачи е 
необходима допълнителна 
теоретична подготовка. 
Затова аз отделям време за 
преподаване на необходима-
та теория и особености на 
компютърното моделиране 
в геотехническото инже-
нерство”, убедена е доц. 
Михова.

За потвърждение на 
важността от обучение е 
показателен фактът, че по 
научна програма ВУЗ-ът ку-
пува съвременен лицензиран 
софтуер за над 20 хил. лв. 

„Нашите студенти са 
интелигентни и много бързо 
усвояват работата с ком-
пютърните системи”, обяс-
нява събеседничката ни. 

Например поставянето 
на модел на конструкция 
върху вибрационна маса, 
симулираща земетръсно 
въздействие, е реален екс-
перимент за установяване 
на динамичното реагиране 
на конструкцията. По ана-
логичен начин е възможно 
да се извърши числен екс-
перимент, като се създа-
де компютърен прототип, 
съответстващ на реалния 
обект и на въздействията 
върху него. 

Например в един 3D ком-
пютърен модел на сграда 
може да се видят плочи-
те, колоните, гредите. С 
помощ та на компютърната 
програма обектът може да 
се постави в среда на някак-
во въздействие, например на 
вятър, земетръс, като при 
това би могло да се отче-
те и влиянието на различна 
околна среда за сградата. 

„Нашата професия е 
трудна и отговорна и при 
нея не се допуска проба – 
грешка. И затова е важно да 
можем да прогнозираме по 
най-добрия начин поведение-
то на инженерните обекти. 
Специализираните компю-
търни програми ни предос-
тавят тази възможност. Но 
тук има един важен въпрос. 
Всъщност това е третият 
въпрос, който поставям на 
първата си среща с моите 
студенти: когато работим 
с компютърни програми, не-
обходимо ли е да знаем и да 
не забравяме класическите 
методи за изчисления „на 
ръка”. Необходимо е”, кате-
горична е доц. Михова.

При боравенето с компю-
търните програми можеш 
да натиснеш една цифра 
вместо друга… Тези възмож-
ни механични грешки се от-
страняват, когато можеш 
да изчисляваш, без да полз-
ваш съвременните „благин-
ки”. Изчисленията „на ръка” 
са една проверка и важен 
коректив, който ни предпаз-
ва от груби пропуски. Вина-
ги можеш, а и си длъжен по 
различен начин да провериш 
изчисленията. Затова, обяс-
нява нашата събеседничка, 
в инженерното проектиране 
класическите концепции не 
противоречат на съвремен-
ните тенденции, те вървят 
ръка за ръка. Креативният 
професионален опит го е 
доказал.

Компютърен модел 

и реална снимка на 

28-етажна сграда (с част 

от земната основа), 

реализирана в гр. Самара, 

Русия, с участието на доц. 

д-р инж. Лена Михова

Доц. д-р инж. Лена Михова е завършила ВИАС 

(сега УАСГ), специалност „Промишлено и 

гражданско строителство” през 1980 г. 

Работила е в „Главпроект”. Има специализация 

по приложна математика в ТУ – София. 

Защитава докторантура на тема „Изследване на 

консолидация на строителни почви с използване 

на числени методи”. Доцент е от 2003 г. в 

катедра „Геотехника“ при УАСГ. Преподава 

„Земна механика и фундиране” на студенти от III 

курс. Тя е основател на дисциплината за IV курс 

„Компютърни технологии в геотехническото 

проектиране”.

Снимка авторът
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Това е четвъртата национална среща дискусия, която цели да събере на едно място ключови фигури от държавните институции, общинските ад-
министрации и бизнеса с цел създаване на градивен диалог по проблемите на бранша, перспективите и възможностите за строителство през 2015 г. 
и през програмния период 2014 - 2020, както и очакваните трудности и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия

Защо да бъдете наш партньор:
 представяне на вашата компания пред точната аудитория - министри, 

директори на управляващи органи,  кметове, потенциални бизнес партньори;

 промоциране на вашите продукти и услуги;

 възможности за разширяване на вашите бизнес контакти.

Предлагаме ви следните партньорски пакети:

Генерален партньор:

лого на компанията на гърба на сцената на събитието;
изложбен щанд пред заседателната зала;
влагане на рекламни материали в информационните пакети;
3 безплатни пропуска за събитието;
30% отстъпка от цената за участие за всеки следващ участник;
работна вечеря за двама представители на компанията.

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор:

лого на компанията на гърба на сцената на събитието;
влагане на рекламни материали в информационните пакети;
2 безплатни пропуска за събитието;
20% отстъпка от цена участие за всеки следващ участник

Цена на пакет: 3000 лв. без ДДС

Партньор:

лого на компанията на гърба на сцената на събитието

Цена на пакет: 1500 лв. без ДДС

Основните теми на форума са:

Перспективите за работа пред строителния бранш – големите проекти 
по оперативните програми в сферата на транспорта, околната среда, регио-
налното развитие за 2015-а и предизвикателствата през програмния период 
2014 - 2020 г. 

Новият ЗОП – възможност за прозрачни процедури и търгове, гарантира-
не на честно състезание и конкурентна среда.

Подобряване на диалога между институциите, общините и  бизнеса.

Като дискусионни партньори са поканени:

заместник министър-председателят по еврофондовете и икономическата 
политика, министърът на регионалното развитие и благоустройството, ми-
нистърът на околната среда и водите, министърът на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията, министърът на туризма, министърът 
на земеделието и храните, кметът на Столичната община, изп. директор 
на АПИ, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, изп. директор на НКСИП и др.

Очакван брой гости:

Очакваме в дискусията да вземат участие общо над 150 представители 
на централната и местната власт, както и на водещи строителни фирми.

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

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Такса участие:

120 лв. (без ДДС)
при банков превод до 26.11.2014 г. 

по следната банкова сметка: 
Вестник „Строител“ ЕАД
Райфайзенбанк България 

BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103

При заплащане на място в деня на събитието: 

150 лв. (без ДДС)

За рекламодатели на в. „Строител“

20% отстъпка 
от партньорските пакети. 



29СТРОИТЕЛЕДНО ВРЕМЕ...петък, 14 ноември 2014

Митницата, общината и Френският девически 
пансион и днес блестят в стила на неокласицизма 

Елица Илчева

264 сгради от различни 
европейските архитектурни 
стилове и български тради-
ции са обявени за паметни-
ци на културата в Бургас. 
По-голяма част от тях са 
разположени в близост до 
пешеходната зона на града. 

Митницата е дело на ав-

стрийски архитект

В сърцето на града един 
от най-стилните строи-
телно-архитектурни па-
метници е сградата на 
Регионалната митница. В 
далечната 1911 г. тя е за-
вършила композицията на 
новия пристанищен площад 
със своя изтънчен силует и 
богата украса. 

Според исторически 
хроники първата митница 
след Освобождението се е 
намирала в зоната на прис-

танище „Център” на самия 
морски бряг. През 1884 г. 
правителството взема 
решение за построяване 
на модерни за времето си 
пристанища в Бургас и Ва-
рна. Това решение включва 
и изграждането на сегаш-

ните митнически сгради в 
двата морски града. Стро-
ителството започва по 
френски проект през 1908 г. 
Изграждането на сградата 
е продължило цели 10 годи-
ни с прекъсвания. Първото 
консервиране на строежа е 

Много от красивите стари къщи на 
Бургас вече не съществуват. В града 
са останали съвсем малко съхранени 
вековни сгради. На местата на повече-
то от тях вече има модерни кооперации. 
Последната каменна сграда е тази на 
стария съд. Смята се, че другите запа-
зени са построени след 1850 г. Трудно 
могат да се отнесат към някакъв стил, 
тъй като са не повече от 15 и са пре-
димно двуетажни. Имат ниско приземие, 
ползвано в миналото за склад или дюкян. 
Вътрешни стълби отвеждат към вто-
рия етаж. При няколко на фасадата се 
откроява централен еркер, издаден над 
улицата. 

Бракаловата къща (дн. Етнографски-
ят музей) се отличава от всички. Тя е 
била разкошна богаташка къща, вероят-
но най-представителната в града към 
1873 г. – сред огромен двор и със собст-
вена баня, свързана с топла връзка. 

Бисер в жилищната архитектура 
от онова време е и къщата на ъгъла на 
улиците „Гео Милев” и „Иларион”. Малка 
табелка на френски указва L’union de 
Paris и година – 1828 (вероятно застра-
хователна компания, ползвала сграда-
та). Според запазени устни сведения 
е била собственост на богат турчин. 
Там се е намирал Руският клуб по време 
на Руското временно управление (1878 – 
1879 г.). След Освобождението е купена 

от преселници българи и се е превърнала 
в хотел „Одрин“. Свидетел разказва за 
изключително здравата дървена кон-
струкция, в която „пирон не се забива”. 

Старата Лермонтова къща (на ъгъла на 

„Богориди” и „Лермонтов”) е съборена през 

февруари 2005 г. Днес на нейното място 

е издигната нова, по-висока с един етаж. 

От старата е останал надписът върху 

мраморна плоча

Етнографският музей

през 1912 г. заради Балкан-
ската война. През Първата 
световна война строител-
ството отново е прекъсна-
то. Официалното открива-
не е едва през 1926 г. През 
първите си години митница-
та е разполагала със собст-
вена столова, свинеферма, 
сарашка работилница, дори 
и обущар. 

Изграждането на Бур-
гаското пристанище и на 
административната сгра-
да, в която се намират днес 
Регионална митническа 
дирекция и Митница Бур-
гас, отнема десетилетия 
и е струвало на държавата 
6 742 300 тогавашни златни 
лева. Ефектът обаче е по-
разителен, защото се съз-
дава една от най-красивите 
сгради в морския град. 

Тя е построена от арх. 
Георги Фингов, но проектът 
е дело на известния австри-
ец Вайнщайн, който бил гла-
вен архитект и директор на 
пристанището в Марсилия. 
Той успява да съчетае сти-
ловете на късния класици-
зъм и еклектиката от нача-
лото на ХХ в., а с помощта 
на българските строители 

се ражда една модерна ев-
ропейска сграда, която до-
пълва визията на града във 
времето на динамично му 
развитие. 

Почти 100 години е 
удържала красавицата на 
Бургас, без никой да пола-
га грижи за нея. Едва през 
2005 г. тя е обновена. Ре-
монтът и пълната рестав-
рация са извършени на два 
етапа чрез целева субси-
дия и проведени конкурси 
от Министерството на 
финансите. В зданието са 
вложени са 4 567 220 лв. 

По оценка на експер-

ти този ремонт е спасил 
сградата от буквално раз-
рушение. Освен това при 
реставрацията е напълно 
запазен автентичният й 
вид, като възстановяване-
то е направено по оригина-
лен неин проект от 1921 г. 
Оказало се, че той съдържа 
всички детайли и орнамен-
ти, които дори при постро-
яването й не са били изпъл-
нени докрай. 

Д нес Регионалната 
митническа дирекция Бур-
гас включва в структура-
та си Митница Бургас с 
прилежащи 5 митнически 
бюра и 6 пункта, разположе-
ни на територията на три 
административни области 
– Бургас, Сливен и Ямбол. Тя 
е единствената в страна-
та с гранични митнически 
пунктове по суша, въздух и 
вода. 

Общината е запазена  

в първоначалния си вид

Също в стила на неокла-
сицизма е построена през 
1927 г. сградата на община 
Бургас. За нея е организиран 
конкурс, който е спечелен 

от екип в състав арх. Ов-
чаров и арх. Попов. На мяс-
тото, на което е изградена 
постройката, преди това се 
е помещавало зданието на 
Градската библиотека, кое-
то при инцидент е изгоряло 
до основи. И до днес общи-
ната е запазена в първона-
чалния си вид и е обявена за 
паметник на културата.

Френският девически 

пансион и досега вдъхва 

строгост и респект

Сградата на някогашния 
Френски девически пансион 
в Бургас, който сега е Меди-
цински център I, е построе-
на през 1918 г. заедно с ка-
толическата църква „Свети 
Йосиф“.

Църквата е част от 
забележителната сграда 
на пансиона. Проектът е 
на двама архитекти – Ри-
кардо Тоскани и Светослав 
Славов. Първият свещеник 
– отец Григорий, заедно с 
френския консул осигуряват 
средствата за строежа. 
Сградата е в неокатоличе-
ски стил, със строги про-
порции на архитектурните 
декоративни детайли. От 
60-те години на миналия век 
се използва като болнично 
заведение.

Днес бившият колеж 
блести с нова визия в ав-
тентичния си вид. Едва ко-
гато навършва 95 години, е 
ремонтиран по проект „Кра-
сива България” за 240 319 лв. 

При реконструкцията 
строителите максимално 
са се придържали към ав-
тентичния вид на сградата. 
Възстановени са фасадите 
и дървените врати в ориги-
налния им вид, подменена е 
старата дограма с нова – 
висок клас енергийно ефек-
тивна. Изцяло е реконструи-
ран покривът на масивната 
постройка, поставено е ос-
ветление и е изградена мъл-
ниезащитна инсталация.

С част от предвидени-
те средства е възстано-
вена и освежена оградата 
на сградата. Община Бур-
гас търси допълнително 
финансиране за ремонт 
на дворната настилка и 
козметичен ремонт на по-
стройката, която е в дво-
ра на медицинския център. 
Там са настанени личните 
лекари на голяма част от 
бургаските жители. 

Сградата на Медицин-
ски център I е част от ис-
торията на Бургас. 

Старият Девически 

пансион днес е 

медицински център

Сградата на общината е построена в началото на 30-те 

години на ХХ в. по проект на арх. Георги Овчаров на мястото 

на изгорялата Градска библиотека 

Митниците на Бургас и на Варна са строени 

по едно и също време



30 СТРОИТЕЛ ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН петък, 14 ноември 2014

Елица Илчева

Андреа Бранци не е кой 
да е. Той е шестият дизай-
нер с италиански произход, 
който е в десетката на 
най-значимите в света. 
Всъщност не е просто 
дизайнер или архитект – 
той е един от водещите 
теоретици в областта в 
световен мащаб. Получил е 
образованието си във Фло-
ренция, а в момента живее 
и работи в Милано. От 
1967 г. дълбае в областта 
на промишления дизайн, ар-
хитектурата и градското 
планиране, но отделя голяма 

част от времето си на об-
разоването на другите и на 
културната им поддръжка. 
Неговата сфера на дейност 
включва индустриален и 
експериментален дизайн, 
градско планиране и публи-
цистика.

Да се живее е леко

Бранци е един от ос-
нователите на асоциация 
Archizoom – идеолози на ра-
дикалното движение „Нов 
дизайн“. През периода 1960 
–1970 г. създава ред кон-

цептуални проекти под де-
виза „Да се живее е леко“. 
Именно към този период 
Андреа отнася и своя най-
популярен „Нонстоп град“. 
Той е от голямо значение 
за цялото поколение арти-
сти, но и една утопическа 
концепция на града, пред-
ставен като огромен орга-
низъм, създаден повече по 
правилата на интернет, а 
не на класическото селище.

Бранци е участвал и в 
създаването на школа за 
радикални архитекти Global 
Tools, чиято цел е развитие-
то и изследването на не-
промишлени производства 
– дело на индивидуалното 
творчество.

През 1973 г. Андреа от-
крива свое студио в Мила-
но, а в 1977 г. съвместно с 
Микеле де Луки реализира 

Едно от интересните явления в дизайна на ХХ в. 
е създаването на студио „Алхимия” в Италия през 
1977 г. от Алесандро Гуериеро, който, подвластен на 
идеята да се бори баналността, посредствеността, 
рутината и да създава неща, които изглеждат невъз-
можни, успява да привлече артисти и архитекти като 
Андреа Бранци, Алесандро Мендиди, Еторе Сотсас, 
Микеле де Лука... С тях и много други се впуска в из-
следване на езика на дизайна. Създават на пръв поглед 
безсмислени, безполезни вещи без принципи, без цел и 
без основания, провокиращи, дразнещи, разтърсващи, 
безобразни… И красиви, необикновени, вдъхващи жи-
вот на всичко около себе си. Ето как Андреа Бранци 
вижда този проект, който отприщва фантазиите и 
дава сила на не един от световни дизайнери:

„Хората считат, че историята на дизайна се със-
тои от списък на предмети, които отговарят на кон-
кретни пазарни нужди. Ние от студио „Алхимия” обаче 
винаги сме вярвали, че историята на професията е 
като тази на хората – изградена от идеи и рискови 
начинания, където провалите понякога са по-важни 
от успехите и често се създават неща, които никоя 
индустрия не е поръчала и вероятно никой няма да 
закупи. Но тази купчина отпадък е от изключителна 
важност. Човечеството инвестира в „безполезни” 
дейности, като изкуство, поезия, музика, философия 
– все неща, които малцина разбират и от които на 
пръв поглед няма никаква полза. Това, което наричаме 
„безполезно”, обаче е в основата на цивилизацията.”

известната изложба „Ита-
лианските рисунки на 50-те 
години“. През 1981 г. взема 
участие и в основаването 
на групата „Мемфис”, коя-
то се ориентира към ма-
совото производство на 
мебели. Сътрудничи си с 
водещи производители на 
вещи за дома в Италия и 
света – Artemide, Cassina, 
Vitra, Zanotta, Alessi. 

Дизайнът може да бъде 

всичко

Това  е  кредото  на 
Бранци и може би затова 
творческият му подход ха-
рактеризира откритост 
и стремеж към експери-
менталност. Създавайки 
произведенията си, отделя 
особено внимание на мате-
риалите, както и на сим-
волното значение на пред-
метите. 

Бранци има много из-
ложби в международни му-
зеи, сред които тези на 
декоративното изкуство в 
Монреал, Париж и Брюксел. 
От 1983 г. до 1987 г. е бил 
дори редактор на списание 
Modo. Автор е на много 
книги в областта на дизай-
на, в които демонстрира 
своите радикални възгле-
ди и предизвиква нови те-
ории в практиката, които 
смело разкъсват старите 
понятия и принципи. Сега 
Бранци оглавява академия 
„Домус“.

Извън теорията

нашият герой е един 
обикновен човек, който се 
радва на сутрините, за-
щото са времето, преди 
да започне работа, слуша 
Майлс Дейвис, Чет Бейкър 
или Кийт Джарет. Но всъщ-
ност музика слуша само в 
колата и ако дъщеря му я 
е надула вкъщи. Никога не 
чете списания за дизайн, 
а новините като всички 
обикновени хора научава 
от вестници и телевизия. 
Дразни се от зле облечени 

жени, а самият той, макар 
да не обича табутата, си е 
забранил да носи фрак. 

Бранци съветва при-
ятелите си да следват 
творческите си инстинк-
ти и никога не работи за 
определен клиент. Казва, 
че няма професионални 
амбиции, и описва себе си 
като човек, който се зани-
мава с теоретична физика 
и вижда архитектурата не 
като изкуство на сграда, а 
като съчленена форма на 
мисълта. Лута се между 
теоретични изследвания и 
практическо проектиране. 

Вярва, че самият той 
не преживява еволюция в 
мисленето си, че винаги е 
бил вътре в този профил, 
който отговаря на личните 
му нагласи – да превърне 
проектирането във форма 
на размисъл, на еволюирала 
форма на мисълта. Опреде-
ля модерността на ХХI в. 
като слаба и дифузна. 

Работата му от края 
на 70-те години до сега е 
пълна с промени, но също 
така е едно цяло. Смята, 
че Европа е излязла от ХХ в. 
с поредица от неуспехи, че 
модерността е отишла в 
посока съвсем различна от 
тази, която европейският 
рационализъм е вярвал, че 
ще се последва. Смята, че 
художниците са спасители-
те на отминалия век и това 
е изключителен повод и 
база за научни изследвания. 

„Младите хора имат ка-
пацитета за автономия, а 
тя е единственото нещо, 
което може да превърне ра-
ботата в забавление. Ако 
на архитектурата и дизай-
на се гледа като на заба-
вление, може да се получи 
професионален пробив“, каз-
ва Андреа. Той обаче никак 
не препоръчва професионал-
ната амбиция да владее жи-
вота на което и да е живо 
същество. Няма страх за 
бъдещето и вярва, че све-
тът продължава да държи 
на доброто и да го търси.

В лутане между теорията и практиката 
италианецът твори красота
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Народно читалище „Никола 
Йонков Вапцаров - 1873"

Описание: Извършване на ремонт на чи-
талище „Н. Й. Вапцаров – 1873” в град Тут-
ракан. За целите на настоящата поръчка 

НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1873”, град Тутракан, 
разполага с разработен технически инвес-
тиционен проект за ремонт и повишаване 
на енергийната ефективност на сградата 
на читалището.

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на ре-
монт на читалище „Н. Й. Вапцаров  – 1873” в град Тутракан”

Наименование: „Ремонт на мост - канали на слабонапорна 
деривация „Клисура“, язовирен район „Петрохан“.

Наименование: „Строителство на обект „Създаване на зона за 
отдих и развлечение, УПИ III-547, кв. 38, с. Бръшлен“, представляващ 
обособена част от строителство на обекти по Проект с наимено-
вание „Подобряване на средата на живот в населените места от 
община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав, и подобря-
ване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле“

Наименование: „Инженеринг - „Проектиране и строителство 
на сепарираща инсталация за битови отпадъци - град Севлиево”

Наименование: „Извършване на строително-монтажни ра-
боти за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване 
на с. Кърналово, общ. Петрич”

Още на: 

www.vestnikstroitel.bg

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни 
и монтажни работи на сгради и строи-
телни съоръжения или на части от тях 
Прогнозна стойност: 536 275.76 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължи-

телност в дни: 180
Срок за получаване на документация за 

участие: 02.12.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 02.12.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: град Тутракан, 
пл. „Суворов” 2
Дата: 03.12.2014 г. Час: 13:30
За контакти: Светлана Петкова
Адрес: пл. „Суворов“№ 2
Адрес на възложителя: http://chitalishte.
tutrakan.org/
Телефон: 089 3504322

Възложител: Национална електрическа 
компания (НЕК)  ЕАД

Описание: „Ремонт на мост - канали на 
слабонапорна деривация „Клисура“, язовирен 
район „Петрохан“. Целта на ремонтните е: 
• възстановяване водоплътността на мост-

каналите чрез възстановяване на работни 
и дилатационни фуги; • предпазване на ар-
матурата от корозия, като на местата с 
оголена арматура падналото покритие се 
възстановява; • възстановяване на торкре-
та от външната страна на мост-каналите.

Oсн. предмет: 45240000 - Строителни и 
монтажни работи на хидротехнически съ-
оръжения 
Прогнозна стойност: 350 000 лева
Краен срок за изпълнение: Срок на изпълне-
ние в дни: 30
Срок за получаване на документация за 

участие: 06.01.2015 г. Час: 17:30 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07.01.2015 г. Час: 12:00

Отваряне на офертите: НЕК ЕАД, ЦУ, ул. 
„Веслец” 5
Дата: 07.01.2015 г. Час: 14:30
За контакти: По процедурата - Борис Йор-
данов
Факс: 02 9872550
Адрес: ул. „Веслец” №5
Адрес на възложителя: www.nek.bg 
Телефон: 02 9263511
E-mail: bjordanov@nek.bg

Възложител: Община Петрич
Описание: Обществена поръчка „Стро-

ително-монтажни работи за изпълнение на 
проект: Питейно-битово водоснабдяване 
на с. Кърналово". Дейностите предмет на 
обществената поръчка включват: - подмя-
на на водопровод от т. 79 до резервоар с 
обем 500 м3 на тласкателен водопровод от 
помпена станция в с. Михнево до резервоар 
с обем 500 м3 за с. Кърналово, тласкателен 
водопровод за висока зона с. Кърналово; - 
подмяна помпи в помпената станция и хло-
раторна станция в с. Михнево (монтажна 
част), КИП и автоматика; - изграждане на 
входни шахти на сондажни кладенци за пи-
тейно-битово водоснабдяване, КИП и авто-
матика на потопяеми помпи към сондажни-

те кладенци. Обща дължина на водопровод 
за подмяна – 1535 метра, съществуващият 
водопровод е изграден от етернитови тръ-
би ф150, които ще се заменят с ПЕВП 100, 
РN16 ф225. Към проекта е включена под-
мяна на помпи в помпена станция II подем 
в с. Михнево. Предвижда се монтиране на 
четири броя помпи – по два броя за всяко 
населено място (с. Кърналово и с. Михнево). 
Предвижда се и автоматизация на помпите. 
Оборудване на съществуващо хлораторно. 
На съществуващите сондажни кладенци 
ще бъдат изградени входни шахти. За из-
вършване на дейностите по изграждане на 
питейно-битово водоснабдяване на с. Кър-
налово е разработен, съгласуван и одобрен 
инвестиционен работен проект.

Oсн. предмет: 45231300 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на пренос-
ни водопроводи и канализация 
Прогнозна стойност: 301 878.33 лева
Общо количество или обем: Обща дължина на 
водопровод за подмяна – 1535 метра, същест-
вуващият водопровод е изграден от етерни-
тови тръби ф150, които ще се заменят с ПЕВП 
100, РN16 ф225. Подмяна на помпи в помпена 
станция II подем в с. Михнево. Предвижда се 
монтиране на четири броя помпи – по два броя 
за всяко населено място (с. Кърналово и с. Мих-
нево). Предвижда се и автоматизация на помпи-
те. Оборудване на съществуващо хлораторно. 
Изграждане на входни шахти на 2 бр. същест-
вуващите сондажни кладенци. (Подробно в при-

ложена количествена сметка.)
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на документация за 

участие: 09.12.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16.12.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр.Петрич, ул. „Цар 
Борис III” №24, ет. 4, стая 402
Дата: 17.12.2014 г. Час: 11:00
За контакти: инж.Антоанета Ангелова
Факс: 0745 62090
Адрес: ул. „Цар Борис III” №24
Адрес на възложителя: www.petrich.bg
Телефон: 0745 69121
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg 

Възложител: Община Сливо поле
Описание: Целите на проекта са свър-

зани с инвестиции в дребномащабна ин-
фраструктура за подобряване средата на 
живот на територията на община Сливо 
поле, като част от МИРГ „Главиница – Тут-
ракан – Сливо поле”. С настоящата поръчка 
се предвижда Създаване на зона за отдих и 
развлечение, УПИ III-547, кв. 38, с. Бръшлен 
– Обект на инвестиц. проект е намиращ 
се в кв. 38 на с. Бръшлен парцел от 4498 
кв. м с разположена в него сграда. Паркова-
та част е богато озеленена, с катерушки 

и съоръжения за деца, както и малък пли-
тък басейн. Предвидени са и летен басейн; 
доп. оборудване със съоръжения на детска 
площадка; изграждане на външни ВиК връз-
ки, верт. планировка и благоустрояване на 
терена, външно осветление, зазем. инста-
лация, реконструкция на съществ. басейн; 
озеленяване на дворното пространство, 
засаждане на храстови и дървесни видове; 
изграждане на детска площадка с ударо-
поглъщаща настилка, доставка и монтаж 
на комб. детски съоръжения, пързалки и 
люлки.

Прогнозна стойност: 195 642.29 лева
Общо количество или обем: Обект на ин-
вестиционния проект е намиращ се в квар-
тал 38 на село Бръшлен парцел от 4498 кв. м 
с разположена в него двуетажна сграда, в 
близост до главен път Русе – Силистра. 
Проектът има за цел в парковата част да 
се изгради зона за отдих и развлечение. 
Парковата част е богато озеленена, тук 
са разположени няколко катерушки и съоръ-
жения за деца, както и малък плитък басейн. 
Вляво от входа е предвиден летен басейн – 
къпалня с размери 5,00/10,00 м. За ползване 
от посетителите на центъра и външни кли-
енти. Предвидено е допълнително оборудва-
не със съоръжения (люлки, катерушки и др. 
подобни) на детска площадка за по-малките 
деца. В откритото дворно пространство 
се предвижда: изграждане на външни ВиК 
връзки, ще се извърши вертикална плани-
ровка и благоустрояване на терена, изграж-
дане на външно осветление, заземителна 
инсталация, реконструкция на съществува-
щия басейн поради това, че същият е повре-
ден. Предвижда се озеленяване на дворното 
пространство, засаждане на иглолистни и 
широколистни храстови и дървесни видове, 
съобразени с видовия състав на съществу-
ващите. Ще бъде изградена детска площад-
ка с ударопоглъщаща настилка, доставка и 
монтаж на комбинирани детски съоръжения, 
пързалки и люлки. Предвижда се ремонт на 
повредена ограда с размер на повредената 
част – 150 см дължина и 100 см височина. В 
дворното място ще бъдат поставени пейки 
и кошчета за отпадъци. Така изградената 
зона за отдих в имот III-547, кв. 38 е пред-
назначена за ползване от жителите на село 

Бръшлен и от гостите на общината, създа-
ване на място, подходящо за провеждане на 
обществени мероприятия.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
31.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 10.12.2014 г. Час: 16:45 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 10.12.2014 г. Час: 16:45
Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на общината, в град Сливо поле, пло-
щад „Демокрация” №1, втори етаж.
Дата: 12.12.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Юлия Методиева Николова, 
Снежанка Николова Билева
Факс: 08131 2876
Адрес: площад „Демокрация” №1
Адрес на възложителя: www.slivopole.ru-se.
com 
Телефон: 08131 2795
E-mail: slivopole@ru-se.com 

Oсн. предмет: 71320000 - Инженерни услуги 
по проектиране и конструиране 
Прогнозна стойност: 3 175 000 лева

Общо количество или обем: Изпълнението 
на поръчката е свързано с: 1. разработва-
не на идеен проект за изграждане на ин-

Възложител: Община Севлиево
Описание: Обект на настоящата об-

ществена поръчка е „Строителство” по 
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с наи-
менование: „Инженеринг -„Проектиране и 
строителство на сепарираща инсталация 
за битови отпадъци - град Севлиево”. Из-
пълнението на поръчката включва след-
ните видове дейности: • Изготвяне на 
идеен инвестиционен проект по всички 
части съгласно техническото задание за 
изпълнение на строителни и монтажни ра-
боти на обекта. • Изготвяне на работен 
инвестиционен проект по всички части 

съгласно техническото задание за изпъл-
нение на строителни и монтажни работи 
на обекта и съгласуване на изготвения 
работен инвестиционен проект с всички 
компетентни органи и експлоатационни 
дружества (при необходимост) до степен 
на готовност за възлагане на извършване-
то на оценка за съответствие по реда на 
чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ. • Изпълнение на 
строителни и монтажни работи на обек-
та. • Авторски надзор от проектантите, 
осъществяван по време на изпълнението 
на строителни и монтажни работи на 
обекта.

сталация за сепариране на твърди битови 
отпадъци е цел повторната им употреба; 
2. разработване  на работен проект на ин-
сталацията за сепариране; 3. изграждане 
по одобрения работен проект на инстала-
цията за сепариране на ТБО; 4. въвеждане 
в експлоатация на инсталацията за сепа-
риране на ТБО.
Технически възможности: Изискуеми до-
кументи и информация: 1. Списък на стро-
ителството, изпълнено през последните 
5 (пет) години, считано от датата на по-
даване на офертата, което е еднакво или 
сходно с предмета на поръчката, и: а) по-
сочване на публичните регистри, в които 
се съдържа информация за актовете за 
въвеждане на строежите в експлоатация, 
която информация включва данни за ком-
петентните органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото и вида 
на строителството, или: б) удостовере-
ния за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключи-
ло изпълнението, мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е изпълнено 
в съответствие с нормативните изиск-
вания; удостоверенията съдържат и дата 
и подпис на издателя и данни за контакт, 
или: в) копия на документи, удостоверяващи 
изпълнението, вида и обема на изпълнени-
те строителни дейности; Сходно с пред-
мета на поръчката се разбира изпълнение 
на строителни и монтажни работи по из-
граждане на съоръжения и/или инсталации 
за третиране на отпадъци. 2. Списък на 
проектирането, изпълнено през последните 
3 години, считано от датата на подаване 
на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и възложителите, което е еднакво 
или сходно с предмета на поръчката, заед-
но с доказателства за извършените услуги. 
Представените доказателства могат да 
бъдат под следните форми: -Удостовере-
ние, издадено от получателя или от компе-

тентен орган, или - посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информа-
ция за услугата. 3. Списък на проектант-
ския екип, който участникът ще използва 
за изпълнение на поръчката. 4. Списък на 
строителния екип – ръководен и инженерно-
технически състав, включително лица, от-
говарящи за контрола на качеството, който 
участникът ще използва за изпълнение на 
поръчката. 5. Заверени от участника копия 
от валидни сертификати за съответствие 
на участника със стандарти за системи за 
управление на качеството, околната среда, 
здравословни и безопасни условия на труд, 
както следва: 5.1. Валиден сертификат с 
предмет, съдържащ проектиране и строи-
телство, или валидни сертификати с пред-
мет строителство и с предмет проекти-
ране, за внедрена система за управление на 
качеството ISO 9001 или еквивалентен; 5.2. 
Валиден сертификат с предмет, съдържащ 
строителство, за внедрена система за уп-
равление на околната среда ISO 14001 или 
еквивалентен; 5.3. Валиден сертификат с 
предмет, съдържащ строителство, за вне-
дрена система за управление на здравослов-
ните и безопасни условия на труд BS OHSAS 
18001 или еквивалентен.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 600
Срок за получаване на документация за 

участие: 18.12.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 18.12.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Зала 202 на 2-ри 
етаж на административната сграда на об-
щина Севлиево,  гр. Севлиево,  пл. „Свобода” 
№1.
Дата: 19.12.2014 г.  Час: 10:30
За контакти: инж. Атанас Балауров
Факс: 0675 32773
Адрес: пл. „Свобода" №1
Адрес на възложителя: www.sevlievo.bg
Телефон: 0675 396218
E-mail: sevlievo@sevlievo.bg 
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Простира се на 51 хил. кв. метра 

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Най-високата дървена 
сграда в Северна Амери-
ка отвори врати в Принс 
Джордж, Британска Ко-
лумбия. Нейното име е 
„Център за дървени ино-
вации и дизайн“ (WIDC) 

и е висока 96 м. WIDC е 
витрина на модерните 
нововъведения в строи-
телството с дърво. Тя 
ще служи като дом на 
програмата за дървесен 
инженеринг при Универси-
тета на Северна Британ-
ска Колумбия. 

Проектът официално 
бе открит на грандиозна 

церемония в последния ден 
на октомври т. г. Според 
архитектите му дърве-
ната конструкция може 
да служи като функцио-
нален и надежден вари-
ант за устойчиво стро-
ителство. Центърът се 
простира на 51 хил. кв. 
метра и има осем етажа. 
По-ниските са заети от 

университета, а горните 
ще бъдат стопанисвани 
от правителството и 
организации, свързани с 
дървопреработвателната 
индустрия.

Авторите на проекта 
споделят, че  в структу-
рата системно  са интег-
рирани CLT подови панели, 
колони и греди, а стените 

са от масивно дърво. За 
построяването на сграда-

та са били използвани ела, 
кедър, бор, смърч.

Всяка държава по све-
та се слави със своите 
специфики. За Холандия 
това са велосипедите. Тя 
е дом на около 18 милиона 
колела и 34 797 км алеи за 
тях. Затова никого няма да 
изненада фактът, че един 
иновативен проект на име 
SolaRoad си е поставил за 
цел да използва още по-
ефективно всичката тази 
зелена инфраструктура, 
като вгради във велоси-
педните трасета солар-

ни клетки. Очакванията 
са до края на годината да 
бъде открит и първият 
подобен обект, който ще 
представлява 70-метро-
ва отсечка. SolaRoad е в 
процес на разработка още 
от 2009 г. насам. Идеята 
на създателите му е чрез 
специално изградени клет-
ки, генериращи ток, ве-
лосипедистите да произ-
веждат енергия, която да 
захранва уличното освет-
ление в района. Технологи-

ята представлява вграде-
ни кристално-силициеви 
слънчеви клетки в бетон-
ни плочи, които след това 
се покриват с едносанти-
метрово закалено стъкло. 
По този начин ще се под-
държа чиста повърхност-
та на клетките. Така ще 
се гарантира максимално 
излагане на слънчева свет-
лина. Когато велосипедна-
та лента бъде удължена 
до 100 метра през 2016 г., 
тя ще осигурява доста-
тъчно електричество за 
захранване и на три дома-
кинства. Създателите на 
проекта смятат, че до 20% 
от площта на холандските 
пътища биха могли да бъ-
дат адаптирани за соларни 
модули. По този начин още 
400 - 500 километра от 
трасетата в страната 
ще могат да произвеждат 
електроенергия. Тя може 
да се подава към електри-
ческата мрежа или да се 
използва локално – за за-
хранване на пътни знаци и 
светофари.

Иновативният и екс-
периментален музикален 
проект - Experience Music 
Project,  се намира в Си-
атъл. Идеята за създа-
ването на тази сграда 
принадлежи на Пол Алън. 
Първоначално той замис-
лил своя проект като му-
зей, посветен на светов-
ноизвестната рок звезда 
Джими Хендрикс. След 
това допълнил идеята и 
така се стигнало до из-
граждането на модерен 
музей, който същевремен-
но е и изложбен център. 
Целта на зданието, което 
се смята за едно от най-
странните в цял свят, е 
да помогне на хората да 
научат нови неща за музи-
ката и да я усещат.

Футуристичната фор-
ма на сградата е дело 
на известния архитект 
Франк Гери. За да направи 
проекта, той използвал 
факта, че Джими Хендрикс 
чупел на сцената китара-
та си, след като изпълне-
нието му свършвало. Това 
поведение, копирано от 
професионални китаристи 
и аматьори по цял свят, 
вдъхновило архитекта. 
Той се отбил в магазин 
за електрически китари и 

след като си купил няколко, 
ги нарязал на парчета и по 
този начин създал визията 
за сградата. Формите на 
счупените парчета ста-
нали основа за скицата на 
първоначалния проект на 
Гери. За да бъде зданието 
в унисон с духа на рок му-
зиката, той използвал ос-
новните цветове, в които 
се боядисват китарите – 
пурпурен, син и златен.

Тъй като формата на 
постройката е доста не-
обичайна, наложило се еки-
път от архитекти да про-
ектира отвън-навътре, 
като изчисли носещата 
структура въз основа на 
формите, които са отвън.

Музеят на рок музика-
та е облицован с дваде-
сет и един хиляди листа 
неръждаема стомана и 
боядисан в червено алуми-
ний. Всеки лист е изрязан 

по специален начин и след 
това огънат, за да му се 
придаде желаната фор-
ма. Има двадесет и пет 
сантиметрова  стена 
от монолитен бетон. В 
центъра на сградата се 
намира известната Sky 
Church, която е превъплъ-
щение на фантазиите на 
Джими Хендрикс за стра-
хотна концертна сцена. 
Тя се издига на тридесет 
метра височина и има не-
вероятно добра акусти-
ка. Една от атракциите 
на интер активния музей 
е звуковата лаборатория, 
където всеки посетител 
може да създаде своя 
собствена музика. Кой-
то желае, може да опита 
да свири на най-различни 
инструменти или да се 
качи на сцена, осветен 
от прожектори като ис-
тинска рок звезда.

Бутилки, направени 
от гелообразни и ядивни 
мембрани, ще помогнат за 
намаляване на замърсява-
нето по света. Новият ар-
тикул носи търговското 
наименование Ooho. Той 
е сред петте финалиста, 
които ще се състезават 

за голямата награда на 
изобретателите „Глоба-
лен форум“, провеждащ се 
под мотото „Пет идеи, 
които могат да променят 
света".

На вид новите бутилки 
ще приличат на медузи. Те 
са дело на изобретателя 

Родриго Гарсия Гонсалес 
от Кралския колеж на из-
куствата в Лондон. Нови-
те шишета ще са биораз-
творими и ще могат да 
бъдат изхвърляни нався-
къде, ако не ви се ще да 
изядете този амбалаж. Те 
няма да навредят на окол-
ната среда. При първия 
дъжд или просто в рам-
ките на едно денонощие 
иновативната бутилка 
ще се саморазгради. Оч-
аква се, дори и да не спе-
чели първа награда, проду-
ктът да бъде заложен за 
произвеждане в началото 
на 2016 г.

За човек почистване-
то на аквариума от тиня, 
водорасли и остатъци от 
храна не е сред най-при-
ятните преживявания. 
Поради тази причина една 
млада дизайнерка е решила 
този проблем, създавайки 
умен аквариум на име Аво. 
Сферичният 15-литров съд 
е снабден със самопочист-
ващ се филтър, необходи-
мо е само да се напълни с 
вода. Единственото, кое-
то остава на собстве-
ника, е да храни редовно 
рибките си.

Британската дизай-
нерка Сузи Шели от Уни-
верситета Лоубъроу из-
ползва природните закони 
в изобретението си. Тя е 
създала затворена устой-
чива екосистема, в коя-
то плуващите домашни 
любимци се доближават 
максимално до естестве-
ната си среда. Филтърът 
на аквариума се почист-

ва сам и не се нуждае от 
подмяна, защото в него 
има жива бактериална 
култура. Микроорганиз-
мите преработват отде-
ления от рибите амоняк и 
го превръщат в нитрати. 
Те се поглъщат от расте-
нията и не остават нито 
отпадни продукти, нито 
химикали.  

Постоянното движе-
ние на водата осигурява 
приток на кислород, ста-

рите бактерии от филтъ-
ра се превръщат в расти-
телна храна, а на тяхно 
място се развиват нови, 
които да продължат с по-
чистването. 

Аво има и инсталирано 
LED осветление, което го 
облива в различни цветове 
през денонощието. Систе-
мата е оптимизирана за 
ефективна фотосинтеза 
и растеж на растенията, 
които осигуряват чиста 
вода и кислород за риб-
ките. 
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Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Китайският холдинг „Чайна 
Рейлуей Канстръкшън“ ще е воде-
щата фирма в консорциум, който 
ще построи първата високоско-
ростна железопътна линия в Мек-
сико, която ще бъде и първата в 
Латинска Америка, обяви мекси-
канското правителство. Трасето 
ще е дълго 210 км и ще свързва 
столицата на Мексико с град Ку-

еретаро в централната част на 
страната. 

Поръчката за изграждане на 
линията е на стойност 50,8 млрд. 
песос (3,76 млрд. долара). Тя включ-
ва строителство на жп участъка, 
закупуване на оборудване и на под-
вижен жп състав и поддръжката 
на влаковите композиции. Проек-
тът се вписва в плановете на пре-
зидента на Мексико Енрике Пеня 
Нието да съживи железопътния 
транспорт в държавата, който в 

последните 10 години почти замря. 
В консорциума, който ще 

строи трасето, има и четири 
мексикански компании. Изгражда-
нето ще започне през декември, а 
влаковете ще се движат по него 
през 2017 г. Времето за изминава-
нето на разстоянието между два-
та града, което сега е 2 часа, ще 
бъде сведено до 58 минути. Влако-
вете ще се движат със скорост 
до 300 км/ч и ще превозват 23 хил. 
пътници на ден.

Инвестицията във високоскоростната железница е за 3,76 млрд. долара

Повече от 13 години след атентата на 11 септември 2001 г. 
новият небостъргач на Световния търговски център в Ню Йорк, 
построен на мястото на разрушените Кули близнаци, отвори врати 
за бизнеса.

Около 170 служители на издателската компания Conde Nast за-
почнаха да се нанасят на 104-ия етаж. В началото на 2015 г. се 
очаква да се присъединят около 3 хил. служители. Небостъргачът 
струва 3,8 млрд. долара и е издигнат за 8 години. Сега той е най-
високата сграда в САЩ – 541 м. На мястото има също мемориал и 
музей, които бяха открити тази година. Припомняме, че атаките 
на 11 септември 2001 г. доведоха до смъртта на почти 3000 души.

За първи път от 55 години насам в Куба ще бъде построен нов 
католически храм. Той ще бъде направен в град Сандино със сред-
ства от дарения на вярващите. Католическата църква беше в об-
тегнати отношения с атеистичното комунистическо правител-
ство дълги години след революцията през 1959 г., но това започна 
да се променя преди визитата на покойния папа Йоан-Павел Втори 
през 1998 г.

Властите възстановиха празнуването на коледните празници и 
позволиха да бъдат излъчвани по телевизията църковни служби. Те 
отмениха също забраната за членовете на компартията да изпо-
вядват религията си.

Според експертите това е знак, че има подобрение на отно-
шенията между Ватикана и правителството в Хавана. „Строи-
телството на храма е ясно доказателство за подобряването на 
отношенията между църквата и държавата”, каза професорът по 
история в университета в Хавана Енрике Лопес Олива. В новия храм 
ще има място за 200 души.

Туристите вече имат дос-
тъп до бункера на фашисткия 
диктатор Бенито Мусолини във 
вила „Торлония”. Желаещите ще 
могат да разгледат подземието 
само след предварително запис-
ване.

Кметът на Рим Игнацио Ма-
рино смята, че отварянето на 
бункера трябва да напомни на 
римляните и гостите на града 
за Втората световна война. 

През 1940 г. италианският 

диктатор издава наредба, с 
която винарската изба във ви-
лата се превръща в убежище. 
Тунелът, който е с дължина от 
60 м, е оборудван със система 
за вентилация и телефони. „По-
сетителите ще могат да видят 
желязна стълба, използвана за 
авариен изход и апарат за пре-
чистване на въздуха от нападе-
ние с газ“, разказва археологът 
Джузепе Граната. Страхувайки 
се от бомбардировките на съ-

юзниците, Мусолини, наричан 
още Дуче, решил, че има нужда 
от още един бункер, а след това 
и от трети, който така и не бил 
завършен по времето на него-
вия арест през 1943 г. Третото 
убежище, изградено на 6,5 м под 
земята, е защитено на места 
от 4-метров подсилен бетон. 
Другите два обекта отвориха 
за кратко през 2006 г. и се на-
ложи да затворят врати заради 
екологични проблеми. 

Най-високите кули близнаци 
в света ще бъдат издигнати в 
Дубай.

Инвеститори на проекта са 
Emaar Properties и Dubai Holdings, 
които съобщиха, че започват да 
работят по него, но без да обя-
вяват подробности. Планът е 
наречен Creek Harbour Dubai и за 

момента не се съобщават дори 
и архитектите, които са го раз-
работили. Според първоначална-
та информация площта на целия 
проект, който включва жилищни 
и бизнес сгради, ще е по-голяма 
от централната част на Дубай. 

Двете кули близнаци ще бъ-
дат част от общо 6 бъдещи 

жилищни небостъргача. След по-
строяването им в комплекса ще 
има 9000 нови апартамента и 22 
хотела. Инвеститорите все още 
не съобщават и височината на 
бъдещите небостъргачи, но не се 
очаква да надминат световния 
първенец „Бурж Халифа” (830 м), 
който също се намира в Дубай.

Московското метро, което представлява една 
от най-известните и забележителни с дизайна си 
подземни градски железници, добави нова услуга за 
своите клиенти. Над 100 произведения от руската 
литературна класика в електронен вариант ще бъ-
дат достъпни за безплатно сваляне на спирките на 
метрополитена чрез код за смартфон или таблет.

Проектът вече е в действие за част от мрежа-
та на градския транспорт – 700 трамваи, автобу-
си и тролеи, но предстои да бъде пуснат и в 195-те 
станции на метрото. Библиотеката е достъпна 
онлайн, но засега се рекламира само в няколко от 
тях. Средно 2,490 млрд. пътници използват подзем-
ната железница годишно. Голяма част от жители-
те на Москва изказват задоволство от идеята и 
твърдят, че биха били склонни да си доплатят за 
разширяване на онлайн библиотеката със съвре-
менни произведения. Други предпочитат хартията, 
но одобряват инициативата като опит за насър-
чаване на четенето. Общата дължина на линиите 
на московското метро е 325,4 км, като един ва-

гон изминава почти 600 км на ден, сочи актуална-
та статистика от 2014 г. Най-дългата линия се 
простира на цели 45 км, а най-дългият ескалатор е 
126 м. Пътник средно изминава по 15 км на ден във 
влака, така че вероятно ще се оцени тази нова 
алтернатива за прекарване на времето, която не 
е първото културно предложение в метрополитена.

Строителството на право-
славна църква „Свети Никола” по 
проект на испански архитект 
Сантяго Калатрава започна на 
мястото до Световния търгов-
ски център в Ню Йорк, където 
преди атаките на 11 септември 

2001 г. е имало гръцки храм.
Проектът е определен от 

създателя му като „малко бижу”, 
а изграждането трябва да при-
ключи през 2016 г. Храмът се 
намира близо до първоначално-
то си местонахождение с изглед 

Управата на италианския Са-
лерно обяви конкурс за дизайн на 
„по-малко грозни” телеком анте-
ни. Предавателите се намират на 
хълма Белария, който е частично 
собственост на общината. Спо-

ред заданието новият дизайн 
трябва да минимализира визията 
на антена и електромагнитното 
въздействие върху района и да 
може да се превърне в градска за-
бележителност, с която да бъдат 

сменени множеството метални 
конструкции, които се намират 
там в момента. Проектът изис-
ква още допълнително залесяване 
на района, а спечелилият първата 
награда ще получи 12 500 евро. 

към мемориала „11 септември“. 
Според официалното съобщение 
обектът е вдъхновен от две 
места за поклонение в Истан-
бул – църквите „Света София” 
и „Светият Спасител в хора“. 
Проектът е одобрен от Гръцка-
та православна архиепископия в 
Америка. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Немската писател-
ка Неле Нойхаус призна-
ва, че първоначално ро-
манът „Убийството на 
мистериозната жена“ 
не е планиран като 
криминале, а история-
та в книгата се разви-
ва в измислена от нея 
местност. Точно преди 
отпечатването обаче 
авторката решава, че 
ще е много по-интерес-
но, ако действието се 
развива в града, където 
живее – Таунус. Според 
нея читателите не ис-
кат да четат полицей-
ски доклади, а романи 
с истински герои – от 
плът и кръв. Така се ражда идеята за комисарския тандем 
Оливър фон Боденщайн и Пиа Кирхоф, чрез който Нойхаус 
създава вълнуващите си сюжети. Любопитно е, че слу-
жителите от местната полиция обичат да се шегуват 
с авторката: „Неле, ако наистина имаше толкова много 
престъпления в Таунус, колкото има в книгите ти, тогава 
щеше да се наложи да наемем поне още 10 души.“

„Убийството на мистериозната жена” започва с от-
криването на два трупа, като причината за смърт та 
на пръв поглед е самоубийство. Главният прокурор на 
Франкфурт – доктор Йоахим Харденбах, се е прострелял 
с ловна пушка, а под кулата в Келкхайм е намерена мърт-
ва млада жена. По-подробният оглед на криминалистите 
обаче им подсказва, че са се натъкнали на хладнокръв-
но планирано убийство. Разследването ги отвежда до 
шикозната конна база „Гут Валдхоф“, където е работела 
втората жертва – фаталната красавица Изабел Керст-
нер. Мъртвата съпруга на ветеринаря приживе е била 
всичко друго, но не и обичана жена. Ценяла е само лукса 
и богатството – все неща, които нейният съпруг не е 
можел да й осигури. Затова Изабел е получавала желаното 
от други. За комисарите няма никакво съмнение, че моти-
вът на убиеца е ревност, но заподозрените по тази линия 
са много: съпругът рогоносец, многобройните любовници, 
наранените им съпруги, измамените купувачи, та дори 
собственото й семейство. В хода на разследването ная-
ве излизат тайни видеозаписи на компрометиращи срещи 
на Изабел с известни личности, включително и с главния 
прокурор Йоахим Харденбах, семейни проблеми на служи-
телите на конната база, опити за изнудване, измами и 
корупционни схеми, дори престъпления с трафик на хора. 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Родният феномен „Мис-
терията на българските 
гласове” и Националният 
грузински хор Georgian 
Voices ще изнесат концерт 
в зала 1 на НДК на 5 де-
кември. Двата ансамбъла, 
изправяли на крака и оста-
вяли без дъх зрители от 5 
континента, ще предста-
вят за първи път изключи-
телно богата програма с 
най-популярните фолклор-
ни песни от двете страни. 
Единствено зрителите в 
зала 1 на НДК ще видят и 
съвместно изпълнение на 
„Мистерията на българ-
ските гласове” и Georgian 
Voices.

Женският народен хор 
„Мистерията на българ-
ските гласове” с дири-
гент проф. Дора Христова 
отдавна се е превърнал 
в една от емблемите на 
българската национална 

идентичност. Певиците са 
изнесли повече от 1250 кон-
церта в едни от най-прес-
тижните концертни зали 
на Европа, Азия, Америка и 
Африка. През 1990 г. хорът 
е удостоен с престижна-
та награда „Грами”, два 
пъти е носител на приза 
„Кристална лира”, номини-
ран е от Международната 
федерация на хоровете за 
културен посланик в стра-
ните от Европейския съюз. 

Националният грузин-
ски мъжки хор е създаден 

преди 15 години и черпи 
вдъхновение за репер-
тоара си от грузински 
фолклорни композиции, 
датиращи стотици го-
дини назад във времето. 
Georgian Voices съживява 
мелодиите, които са се 
носили във високите пла-
нински райони на Грузия. 
По думите на създателя 
на ансамбъла Анзор Ерко-
маишвили, който е избрал 
певците след внушителен 
кастинг, хорът се радва 
на международни успехи 

и награди именно зара-
ди уникалната симбиоза 
между вековни традиции и 
съвременни аранжименти. 
Неслучайно хорът може да 
се похвали с колаборация с 
артисти като Боби Мак-
ферин, Кети Мелуа и др.

Билетите за концерта 
на „Мистерията на българ-
ските гласове” и Georgian 
Voices струват между 30 
и 60 лв., като могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Дейвид Бауи ще изда-
де колекцията Nothing Has 
Changed, която включва 
неиздаван досега мате-

риал. Твор-
бата, която 
излиза на 17 
ноември, ще 
б ъ де  пус -
ната като 
луксозно из-
дание от 3 
CD-та, от 2 

CD-та, двоен винил, как-
то и в дигитален формат. 
Любопитното е, че всич-
ки те ще бъдат с индиви-

дуална обложка.
Джонатан Барнбрук, 

чието дело е визуална-
та част на Nothing Has 
Changed, споделя: „Всяко 
от изданията излиза с 
различна визия. Общият 
елемент между всички 
обложки е Бауи, който се 
оглежда в огледало. Това 
само по себе си е доста-
тъчно, за да се създаде 
визуална връзка между 

тях. В същото време 
обложките заявяват, че 
песните в колекцията 
обхващат целия живот 
на един човек, а не само 
период от него, както се 
случва с албумите.”

Nothing Has Changed е 
първата толкова пълна 
колекция на легендарния 
музикант, която включва 
песни от периода 1964 – 
2014 г.

Кристофър Нолан („Ме-
менто”, „Генезис”, „Черният 
рицар”) е един от най-голе-
мите съвременни режисьо-
ри и всеки негов проект се 
превръща в събитие, което 
е очаквано в захлас от ки-
номаните. Най-новата му 
творба разглежда провока-
тивната тема за мястото 
на човечеството във Все-
лената. Докато времето 
ни на Земята изтича, екип 
от изследователи се заема 
с най-важната мисия в ис-
торията – пътуване извън 
познатата галактика, за да 
разбере дали сред звездите 
има бъдеще за хората. 

„За мен изследването 

на Космоса е върхът на чо-
вешкият опит”, казва Нолан. 
„Става дума за това да проб-
ваш непознатото, по някакъв 
начин да определиш какъв е 
смисълът на нашето съ-
ществуване от гледна точка 
на Вселената. Историята в 
„Интерстелар” е посветена 
на необикновената природа 
на няколко избрани индивиди 
да преместват физически 
границите на местата, къ-
дето някога е стъпвал чо-
вешки крак, което отваря 
безкраен набор от възмож-
ности. Бях развълнуван от 
перспективата да направя 
филм, който ще позволи на 
публиката да погледне през 

очите на тези първи изсле-
дователи, преминали отвъд 
нашата галактика. Това е 
най-голямото пътуване, кое-
то можете да си представи-
те”, обяснява Нолан.

Действието на лента-
та се развива в близкото 
бъдеще, когато селскосто-
панска криза е поставила 
света на колене. „Винаги 
съм се интересувал от не-
щата, които може да бъдат 
следващата стъпка в наша-
та еволюция. Ако Земята е 
нашето гнездо, каква ще 
се случи, когато настъпи 
времето да го напуснем?”, 
пита режисьорът. 

Въпреки че действието 
се развива сред звездите на 
фона на безкрайния Космос, 
основната движеща сила във 
филма е интимната човешка 
история. Именно от емоцио-
налните нишки е бил завладян 
носителят на „Оскар” Матю 
Маконъхи, който изпълнява 
главната роля в „Интерсте-

„Мистерията на българските гласове” и Националният 
грузински хор с общ концерт

лар”. „На пръв поглед вълне-
нието на историята се крие 
в нейния мащаб, тръпката 
на приключението и изслед-
ването на неизвестното. Но 
едно от любимите ми неща 
в Кристофър Нолан като ки-
нотворец е човешката ду-
шевност, която той придава 
на своите филми. Никой не 
се справя по-добре от него с 
подобни разкази, защото той 
винаги ги показва като нещо 
лично и интимно”, споделя хо-
ливудската звезда.

Режисьорът потвържда-
ва, че дори когато си пред-
ставял амбициозния скок 
на вярата в абсолютната 
неизвестност, понятието 
за семейство остава него-
вата пътеводна светлина. 
„Интерстелар” се отнася 
за много неща – кои сме ние, 
къде отиваме, но за мен е 
най-вече за това, какво е да 
бъдеш баща. Поставянето 
на тези идеи преди всичко 
в моя процес даде история-
та на лентата и я превърна 
в нещо повече от разказ за 
покоряването на Космоса”, 
споделя Маконъхи.

Мирослав Еленков

В галерията на Съюза на българските художници се 
откри Седмото международно триенале на графичните 
изкуства „София 2014”. Събитието събира на една сцена 
най-новите творчески постижения на художници от 30 
страни. „Форумът е с 20-годишна история, специалисти 
го оценяват като актуална платформа за съвременната 
световна графика и го нареждат сред най-значимите меж-
дународни прояви в областта на визуалните изкуства”, каза 
Албена Спасова, координатор на секция „Графика" в СБХ.

В журито, което оценява творбите, се открояват Жозе 
Гидес от Бразилия – арт куратор с висок професионален 
престиж, Марк Фризинг от Люксембург - носител на Голяма-
та награда на предишното международно триенале,   Хенри 
Клейн - почетен професор по изкуствознание и арт посред-
ник от САЩ. Освен основната експозиция, селектирана 
от съдиите, ще бъдат представени и четири великолепни 
съпътстващи изложби, подготвени от:  Жозе Гидес  („Диги-
талното говорене"), Хенри Клейн („Съвременна американска 
графика"), д-р Бреда Шкрянец  („Шест словенски акции"), 
както и на Марк Фризинг. В програмата на триеналето е и 
дискусията „Съвременната графика – между класическите 
и дигиталните технологии".

Партньори и подпомагащи международното събитие, 
чийто организатор е Съюзът на българските художници - 
секция „Графика", са Столичната община, фондация „Поддър-
жане на изкуството в България", посолствата на Бразилия 
и САЩ в България.

Изложбата ще продължи до 30 ноември.

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът



35СТРОИТЕЛМАРШРУТИ

Светослав Загорски

В днешни дни можем да 
си представим колко голя-
ма и значима всъщност е 
била Римската империя, 
оставяйки своя отпеча-
тък в цяла Европа, в Азия 
и в Африка. Тези страни, в 
които тя се е разпрости-
рала, сега печелят милиони 
от артефактите й, които 
са основни туристически 
атракции. 

Една от най-облагоде-
телстваните държави в 
това отношение е Хърва-
тия и особено градовете 
по Адриатическо море. Сли-
зайки надолу към извест-
ния Дубровник, туристи-
те задължително трябва 
да  спрат за няколко дни в 
Сплит – втория по големина 
град в страната. Тук преди 
близо две хилядолетия е бил 
истинският център на Рим-
ската империя, макар и за 
кратко. Тогава, през далеч-
ната 295 г., оттеглящият 
се от властта император 
Диоклециан издига внуши-
телен дворцов комплекс, 
който впоследствие става 
основата на днешен Сплит.

С кола от София до 
него са около 990 км, като, 
честно казано, пътят не е 
от най-приятните, но край-
ната цел определено си за-
служава. 

Градът е разположен на 
източните брегове на Ад-
риатическо море и е един 
от най-старите в района. 
Затова оттук тръгват ре-
дица туристически кораби 
към многобройните заоби-
калящи го острови, както и 
до Апенинския полуостров. 

Традиционно се смята, 
че първото строителство 
в областта датира от 
времето на Диоклециан, 
въпреки че археологически-
те изследвания доказват, 
че градът е бил гръцка ко-
лония на Аспалатос векове 
преди Римската империя.

От 1420 г. като част 
от Венецианската империя 
Сплит претърпява нечуван 
просперитет, най-вече за-
ради търговското си прис-
танище. Днес корабостро-
ителницата „Бродосплит” 
е най-голямата в Хърватия. 
В нея работят около 4000 
души, които са изградили 
над 350 плавателни съда, 
повечето от които се из-
насят в чужбина. 

Стъпвайки в Сплит през 
XIV в., към съществуващи-
те римски и ренесансови 
постройки през следващи-
те 400 г. венецианците са 
добавили пищни готически 
дворци и храмове. Край-
ният резултат е, че днес 
Сплит е прекрасно градче 
с тесни улички и малки пло-
щадчета. Наоколо се ре-
дуват приятни кафенета, 
ресторанти, художествени 
галерии и антикварни мага-
зини. През 1979 г. старата 
част на Сплит бе добаве-
на в Списъка на светов-
ното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО. 
Градът има четири порти. 
Във вътрешността му се 

пазят не един или два ис-
торически архитектурни 
паметници. Впечатление 
правят широките улици с 
аркади, които извеждат до 
четирите порти.

Безспорният център 
на всяка една разходка из 
Сплит е 

императорският комплекс 

на Диоклециан.

Разположението на 
двореца е изключително 
стратегическо – той се 
намира в непосредствена 
близост до морския бряг и 
се простира на цели 38 хил. 
кв. м. Десет години импе-
раторът наблюдавал доби-
ването на камък от кари-
ерите и строителството 
на сградата.

Дворецът е  изклю-
чително добре запазен. 
Построен е през III – IV в. 
и до днес продължава да 
бъде уникален със своята 
архитектура. В нея се за-
белязват наченки за ран-
нохристиянското и ранно-
средновековното изкуство. 
Широчината на палата е 
180 м, а неговата дължина 
– около 220 м. Изграден е 
също с четири порти – по 
една на всяка стена, чиято 
височина е 26 м. Бронзова-
та порта е най-красивата 
и същевременно е главният 
вход към мавзолея на Диок-
лециан.

Посещавайки двореца, 
имате уникалната възмож-
ност да се запознаете с 
паметници на културата, 
характерни за римската 
цивилизация. В южната 
част на сградата някога 
са се намирали покоите на 
императора, а в северната 
имало фабрика за вълнени 

униформи. Като всеки го-
лям римски дворец и тук 
има изграден акведукт, кой-
то е бил дълъг около 4 км.

Особен интерес предиз-
виква отлично запазеният 
триъгълен храм на Юпитер. 
Тук са още храмовете на 
Венера и Кибела. Разбира 
се, най-голямо впечатление 
прави статуята на сфинкс, 
разположена пред храма на 
Юпитер. 

През VII в. местното 
население намира в неиз-
ползваемия вече дворец 
убежище при варварските 
нашествия. Така той ста-
ва център на жилищната и 
търговската част на гра-
да, какъвто е и до днес. В 
рамките на неговите сте-
ни са издигнати много нови 
здания, които включват 
части от императорския 
дворец и съвсем объркват 

очертанията на неговите 
основи. 

Днес в императорския 
мавзолей се помещава 

една от най-старите кате-

драли в света.

Отпред има уникални 
дървени порти, които да-
тират от XII в. и върху кои-
то има гравирани сцени от 
битието на Христос. Ос-
таналата част от кате-
дралата е изградена главно 
от материалите, останали 

от древния мавзолей на Ди-
оклециан. Храмът е посве-
тен на свети Дуйе, който 
е сред любимите пазители 
на хърватите и е обявен за 
патрон на града. Наред с 
двореца тя е сред най-по-
сещаваните забележител-
ности в града. Истинска 
ирония на съдбата е, че св. 
Дуйе е измъчван и умърт-
вен по заповед именно на 
император Диоклециан, а 
впоследствие осмоъгъл-
ната сграда на мавзолея, 
наподобяваща поразител-
но Римския пантеон, се 
превръща в храм в негова 
чест. 

Сводестият скелет на 
катедралата притежава 
8 колони и амвон от XIII в. 
– шедьовър на каменната 
пластика. От камбанари-
ята се откриват красиви 
гледки във всички посоки, 
но изкачването на стълби-
те й е уморително.

Освен останките от 
двореца на Диоклециан въ-
тре в комплекса могат да 

се видят два интересни 
музея. Първият от тях е 
Градският музей – прекра-
сен образец на венециан-
ско-готическата архитек-
тура, построен като 

дворец на семейство 

Папалич

 през XV в. С поредица 
от скици, гербове, оръжия, 
мебели, монети и докумен-
ти е проследена история-
та на града. Той е любимо 
място за снимки на повече-
то туристи в Сплит. 

В западната част на 
старинния град е разполо-
жен т.нар. Народни тръг, 
или Народният площад, на 
който в някогашно готи-
ческо здание се помещава 
Археологическият музей. В 
него се намират интерес-
ни произведения от рим-
ския и раннохристиянския 
период, както и релефи с 
илирийски митологични 
фигури. Този музей, основан 
през 1820 г., е най-стари-
ят в Хърватия, а повечето 
от неговите експонати по 
произход са от Централ-
на Далмация. Тук можете 
да видите и древногръцка 
керамика, римско стъкло и 
богата колекция от антич-
ни монети.

Третият интересен 
дворец е този на фамилия-
та Местрович. Днес в него 
се помещава галерията 
„Местрович”, която съхра-
нява много от творбите на 
Иван Местрович – един от 
най-известните скулптори 
на XX в.

Най-красивото място 
за туристите след импе-
раторския комплекс е бре-
гът на Адриатическо море. 
Яхтеното пристанище е 
едно от най-внушителни-
те по цялото Адриати-
ческо крайбрежие. Между 
морето и Стария град ми-
нава променадата „Рива” с 
дежурните палми – любимо 
място за разходка и почив-
ка на туристи и за мест-
ните жители. Полуостро-
вът завършва с гористия 
хълм Мариян. Противно на 
очакванията, на него няма 
хотелски комплекси. Той е 
превърнат във великоле-
пен парк с красиви алеи, а 
тук-там са разположени и 
приятни вили, издържани в 
стила на града.

Дворецът на Диоклециан
Част от внушителното пристанище

Предната фасада 

на двореца

Една от портите 

към Стария град

Катедралата, 

която се 

издига вътре в 

императорския 

мавзолей

Променадата с палмите отстрани

петък, 14 ноември 2014
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Thirteen applications were 
received to participate in the re-
stricted procedure for the award of 
public procurement: “Design and 
Construction of Struma Motorway 
Lot 3.1”. This became clear during 
the public meeting of the commit-
tee conducting the bid chaired by 
Miglena Manolova, director “Public 
Procurement” at the National Com-
pany “Strategic Infrastructure Pro-
jects” (NCSIP). Applicants’ docu-
ments were opened in the presence 
of the external expert Dimitrina 
Mladenova according to the latest 
amendments to the Public Procure-
ment Act (PPA), which state to be 
chosen one by lot, when construc-
tion is assigned to a value equal or 
higher than BGN 9.7 million. The in-
dicative budget for the section Bla-
goevgrad – Krupnik of Struma Mo-

torway, which is about 13 km long, 
is BGN 150 million, VAT excluded. 

The bids were opened by the 
order of submission of the appli-
cations. The thirteen companies 
and associations are: GLF-Monolit 
DZZD, which consists of “Grandi La-
vori Fincosit” AD (Italy) and “Mon-
olit Sofia” AD; “Obrascon Huarte 
Lain” AD (Spain), “Societa Italiana 
per Condotte Acqua” AD (Italy); 
DZZD Consortium “SSSS-SK-13”, 
consisting of “SK-13 Patstroy” AD 
and “China communication con-
struction company” Ltd (China); 
DZZD “PST Struma 1”, with part-
ners “PST group” EAD, “Via Plan” 
ЕООD, “Ponsstroyengineeing” EAD 
and “GP Group” ООD; “X Grandi La-
vori” AD (Italy); Consortium “Struma 
- Lot 3.1”, which includes “GBS In-
frastructure construction“ AD, “Pat-

stroy-92” AD and Geostroy” AD; “Ac-
tor” А.S.D. (Greece); “Serenissima 
Construzioni ” S.P.А. (Italy); Asso-

ciation “Struma Motorway 3.1” cre-
ated by companies: “Trace Group 
Hold” AD and “Patishta I mostove” 

Dr. Konstantin Trenchev, President of CL “Podkrepa”:

Dr. Trenchev, in an im-

portant moment we do this 

interview, literally minutes af-

ter the new government was 

formed. Your assessment of 

the situation in the country 

has always been very accu-

rate and precise, how do you 

see it now?

Perhaps for the first time 
Bulgaria fell into a situation 
where it was clear that politi-
cians are not particularly enthu-
siastic to take power, which is 
something new for our horizon, 
because in our country every-
thing can come to an end but 
not those longing for power. 
We have such people for export; unfortunately 
they are not wanted in the world. This is my 
16th government and it is the most difficult 
formed such. The explanations are both ob-
jective and subjective. Of the objective I can 
say that in parliament there have never been 
8 parties and there never has been a party 
that missed so many numbers for complete 
majority. This requires looking for all forms and 
ways to raise this majority – sometimes ap-
parently, sometimes implicitly. Unfortunately, 
we are not a country like Belgium and Italy, 
where mechanisms operate for decades and it 
is not so important whether there will be a gov-
ernment, or its functions will be performed by 
the old one because there is not a caretaker 
government. We are pioneers in this respect. 
For example Belgium was more than 500 days 
without a parliament, Italy also spent a lot of 
time without it. With us, however, a lot of things 
depend on political decisions, which suggests 
that empowered politicians can take such. Un-
til recently, with the caretaker government we 
had people who could not change things in the 

absence of parliament. The huge difference 
from the countries I mentioned is that we have 
great, monstrous problems as a country that 
cannot be solved by themselves, but must be 
solved by political will and action. The sum-
mer period actually passed without this thing 
to happen. Bulgaria has huge problems but it 
seems that two particularly stand out in relief. 
The first problem is the incredible amount of 
intractable issues in the energy sector. I would 
even say that there have been the beginnings 
of an uncontrolled collapse in the sector, which 
will drag the whole economy, including rela-
tively well-performing enterprises. They, as far 
as they still exist in metallurgy and coal-mining, 
are extremely energy-intensive and if electricity 
is stopped, the drama will be indescribable. I 
fear that there things are intractable, that they 
are not recognized in their complexity and 
depth by politicians, and last but not least – 
there are no ideas of where to start and what 
to do. The second problem is financial. It is 
largely influenced by the bank, which is on the 
front pages for several months. 

In the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) was held a special meeting of the 
BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov with 
Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of the Republic of Korea H. E. Shin 
Maeng-ho. Opportunities for cooperation 
in construction were discussed. 

Ambassador Shin Maeng-ho showed 
great interest in the work of the Cham-
ber and stressed his desire for a future 
partnership between the two countries. 
For his part, Eng. Glosov stressed he 
would be happy to work together with his 
colleagues from the Korean Construction 
Chamber inviting them to visit Bulgaria. He 
presented to Ambassador Shin Maeng-ho 
the main priorities of BCC and opportunities 

Korean companies to invest in Bulgaria. The 
event was also attended by Eng. Ivan Boykov, 
Executive Director of the Chamber, and Eng. 
Gianni Antova , chief expert “International 
Relations” in BCC. 

Two hundred stores, over 400 
brands, of which 100 completely 
new to the Bulgarian market, 
a cinema with 10 halls with VIP 
lounges, the largest amusement 
indoor center and a kart track on 
an area of 7,500 square meters. 
All this ordinary visitors can see in 
the latest commercial and enter-
tainment center in the capital city 
- Sofia Ring Mall. For builders, however, the 
numbers behind the project are quite different. 

“We estimated with colleagues that the 
efforts of man-hours work during construc-
tion are 4.752 million. This is the equivalent 
of a brigade of 32 people, who for 50 years 
are working 8 hours every day. 27 thousand 
people are recorded in the book of instruction 
on safety during the construction of the Sofia 
Ring Mall. Such is approximately the popula-
tion of cities like Sandanski, Samokov, Kar-
lovo,” said the Executive Director of Glavbol-

garstroy AD Eng. Dimitar Dimitrov. According 
to him, the construction of this project is one 
of the biggest challenges the company has 
faced. 

 Before cutting the ribbon 
Author of the concept is the Spanish L35; 

its Bulgarian partners are Sketch Studio. The 
chief architect of the project Ernesto Klinken-
berg in 2013 received international recognition 
for design of a commercial building precisely 
for Sofia Ring Mall. Contractor of the project 
is Glavbolgarstroy AD. 

264 buildings of various European architec-
tural styles and Bulgarian traditions are declared 
monuments of culture in Burgas. Most of them 
are located near the pedestrian zone of the city. 

The customs is the work of Austrian architect 
At the heart of the city one of the most styl-

ish construction and architectural monuments is 
the building of the Regional customs. In the far 
1911 it completed the composition of the new 
port square with its sophisticated silhouette and 

ornate decoration. 
According to historical chronicles, the first 

customs office after the Liberation was in the 
zone of port “Center” on the beach. In 1884 
the government decided to build modern for its 
time ports of Burgas and Varna. This decision 
includes the construction of the current customs 
buildings in the two sea cities. Construction be-
gan after a French project in 1908. Construction 
of the building lasted for 10 years with interrup-
tions. The first preserving of the construction 
was in 1912 due to the Balkan war. During World 

War One construction was again interrupted. The 
official opening was in 1926.  In the first years 
the customs office had its own dining room, pig-
breeding farm, saddlery shop and even a cob-
blers’. 

The construction of Burgas port and the ad-
ministrative building, in which today are located 
the Regional Customs Directorate and Burgas 
Customs takes decades and cost the state 
6,742,300 gold levs then. However, the effect is 
striking because one of the most beautiful build-
ings in the city was created. 

The estimated value of the contract is BGN 150 M, VAT excluded 

EOOD; “Strabag” AG (Austria); “San 
Hose  – АТМ” DZZD in which are 
united “Constructor San Jose” АD 
(Spain) and “Avtomagistrali Cherno 
more” АD; DZZD “AM Struma 3.1” 
with participants “Agromah“ ЕООD, 
“AB” АD, “Hydrostroy” АD, “Patishta 
Plovdiv Group” ЕООD, “Patishta 
Plovdiv” АD and “Alves Consult” Ltd. 

The procedure for Lot 3.1 is in 
two stages. In the present first stage 
of pre-qualification will be checked 
for compliance capabilities of the 
companies with minimum require-
ments for economic and financial 
situation. Over the last five years 
the applicants should have suc-
cessfully completed construction, 
reconstruction or rehabilitation of 
motorways or roads with a total 
length of not less than 20 km. It is 
imperative that the contractor has 
built at least 10 km of a new motor-
way, as well as bridges with single 
openings over 17 meters and a total 
area over 20 thousand square me-
ters. Participants should also prove 
availability of financial resources or 
access to such of at least BGN 20 
million. 
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Бокс

Баскетбол

Yes Hes – „Инфра Холдинг“ 4:0

Yes Hes изнесоха поредна лекция на 
тема „правилен футбол“ и в близките до 
БСФЛ среди вече упорито се говори, че 
през лятото „виолетовите” са се добра-
ли до тефтера на Мъри Стоилов. Шапки 
долу пред един от отборите с най-висо-
ка средна възраст в лигата, който вече 
11 кръга продължава да показва младеж-
ко дръзновение. Момчетата от „Инфра 
Холдинг“ се бориха през всичките ми-
нути и заслужават само адмирации за 
коректната и нападателна игра. 

„GS Строймаркет“ – „СТХБ 1985“  1:3

Началото на срещата бе равностой-
но, а моментно невнимание на Явор Ми-
ланов – Гулията, бе наказано от Ивайло 
Ангелов от „GS Строймаркет“, който 
вкара почти от центъра. Радостта 
на символичните домакини обаче беше 
кратка и само след 2 минути равен-
ството беше възстановено  от човека 
гол Мишо Димов. Това не беше последна-
та му дума и в 22-рата минута изведе 
своите напред, а преди почивката Росен 
Найденов („СТХБ 1985”) вкара за 3:1. Това 
беше 7-а поредна победа за СТХБ и вто-
ро място в класирането. 

Paris Saint Gobain – Агенция  

„Пътна Инфраструктура“ 16:1

Paris Saint Gobain не остави никакви 
шансове на АПИ и постигна разгромна 
победа. Виктор Кирянов, Красимир То-
доров и Стилян Йоцов завършиха съот-
ветно с 6, 5 и 4 гола, а между тях с едно 
попадение се отчете и Стилян Николов. 
За държавните агенти  почетния гол 
реализира Мирослав Ценов.

„Рубин 2001“ – „Артекс Инженеринг“ 1:12

Проблемите на „Рубин 2001“ продъл-
жават и миналогодишният победител в 
Първа дивизия записа пореден негати-
вен резултат, губейки с 1:12 от „Артекс 
Инженеринг“. За победителите Методи 
Стефанов и Росен Коцев се отличиха с 
по четири гола.

„Главболгарстрой“ – „Деником“ 2:5

„Деником“ постигна заслужена по-
беда и се настани в златната среда 
на класирането. Дистрибуторите на 
Henkel бяха по-добрият отбор и от са-
мото начало взеха преднина, която не 
изпуснаха до края. Водещият реализа-
тор Мартин Василев прибави нови два 
гола на своята сметка, а останалите 
реализираха Пламен Пейчов, Александър 
Димитров и Тихомир Стоичков. За ГБС-
то се отчетоха дебютантът Бойко 
Йорданов и Митко Христов.

„Станилов“ – „Рутекс“  7:4 

За победата на „Станилов“ основен 
принос за успеха имаше щатният реа-
лизатор Румен Евтимов, който наниза 
четири гола и вече има 10 през сезона. 
„Рутекс“ от своя страна стана жертва 
на липсата на резервна скамейка и зако-
номерно загуби от съперник, който преди 
срещата имаше цели  13 точки по-малко. 

„Стройкомерс“ – „Юроком 2000“  5:1

 „Стройкомерс“ постигна победа, 
която го изстреля на подиума с мач по-
малко от първите два отбора в класи-
рането. Дуетът в атака Цоло Петров 
– Георги Георгиев отново бе в основата 
на успеха, като двамата вече имат 37 
попадения през сезона. „Юроком“ успя 
да върне един гол.

„Теразид“ – „Мухарски“ 1:1

„Мухарски“ и „Теразид“ изиграха един 
стратегически мач, в който „дограми-
те“ бяха по-активният отбор. За суха-
та статистика останаха головете на 
Георги Атанасов  („Мухарски“) и Ангел 
Ангелов  („Теразид“).

Футбол

Иван Персиев

Красен Кралев, министър на спорта:

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Красен Кралев направи 
първата си официална визита 
като министър на младежта и 
спорта в централата на Бъл-
гарския олимпийски комитет. 
Там той запозна Изпълкома на 
БОК с основните приоритети 

в работата му на 
министър и по-

стави акцент 
върху бъдеще-

то им партньорство.
„За мен е чест, че едни от 

най-големите имена в българ-
ския спорт ме поканиха да 
поговорим и да споделим иде-
ите си за развитието на сек-
тора. Ние ще бъдем надеж-
ден партньор на БОК, имаме 
обща цел“, категоричен беше 
министър Кралев. „Обсъдихме 
идеи за провеждане на рефор-

ми, които за моя най-голяма 
радост се споделят от всич-
ки членове на Изпълкома на 
Олимпийския комитет. Очак-
вам много активно сътрудни-
чество, особено в областта 
на нормативните промени 
при изработването на нов за-
кон за спорта. Надявам се на 
съдействие при консултаци-
ите с тях и за изготвяне на 
друга система за осигуряване 
на средства на федерациите 
и клубовете,“ подчерта той 
и беше категоричен, че фи-

нансирането трябва да бъде 
справедливо. 

Кралев уточни, че ще се 
водят широки консултации с 
федерациите, отговарящи за 
олимпийските и неолимпий-
ските спортове. Идеята е да 
се очертаят проблемите на 
българския спорт, а той като 
министър ще поеме ангажи-
мента да работи за законода-
телни инициативи и промени. 
Според Красен Кралев данъч-
ните облекчения са необходи-
мост.

Собственикът на „Левски“ Тодор Батков удържа на дума-
та си и ще прехвърли 15% от акциите на привържениците от 
Тръст „Синя България". Адвокатът и представители на сдру-
жението обявиха подробностите по договорката и финансо-
вото състояние на клуба. Така запалянковците ще участват 
пълноправно в управлението на отбора от „Герена".

„Не сме провеждали общо събрание на акционерите. Причи-
ната за това е срещата с потенциален генерален спонсор и 
поетите ангажименти от наша страна да им бъде предоста-
вен определен пакет акции. До днес това планирано спонсор-
ство не се случи, а клубът генерира загуба от 35 - 36 млн. лв. 
и това не остана незабелязано от Комисията по феърплей на 
УЕФА. Клубът беше санкциониран и трябваше да предприемем 
мерки за намаляването на заплатите с 40% и да капитализи-
раме дълга на тима.” 

Общото събрание на „Левски“ е насрочено за 17 декември 
от 10,00 часа в залата на ДЮШ на „Герена".

Звездата на „Реал Мадрид“ Кристиано Роналдо заяви, че се 
намира в най-добрата форма на живота си. 29-годишният пор-
тугалец е отбелязал 23 попадения в 17 мача от началото на се-
зона и е лидер сред голмайсторите в испанското първенство.

 „Искам да продължа да се уча и упорито ще работя в същия 
дух, както и преди. Играя много, за да мога да достигна ниво, 
което да ми позволи да спечеля всеки един трофей“, каза още 
португалецът.

Кристиано Роналдо е основен фаворит за спечелване на „Злат-
ната топка“ през януари. Футболистът на „Реал“ ще се бори за 
приза с играчи като Лионел Меси, Ариен Робен и Мануел Нойер.

Дирк Новицки вече е най-резул-
татният чуждестранен играч в 
историята на Националната ба-
скетболна асоциация и девети във 
веч ната ранглиста.

Германецът отбеляза 23 точки за 
победата на „Далас“ над „Сакремен-
то“ със 106:98 и подобри рекорда на 
нигериеца Хакийм Олайджуон. Новицки вече има 26 953 точки в 
своя актив, докато Олайджуон приключи кариерата си и влезе 
в Залата на славата с 26 946 точки. Германецът, който има 12 
участия в Мача на звездите и вкарва средно по 20,9 точки през 
този сезон, може да се изкачи до седмото място на реализато-
рите в НБА в предстоящите месеци. В момента близо до него 
се намират Елвин Хейс (27 313) и Моузес Малоун (27 409). 

„Лукойл Академик“ записа 
втора поредна загуба в тур-
нира Юрочалъндж, отстъп-
вайки с 59:71 при гостуването 
си на естонския „Тарту Рок“. 
Победата пък бе първа за до-
макините, които отстъпиха 
на румънския „Ровинари“ в първия кръг на надпреварата. След два 
изиграни мача в група „В” единствено българите нямат победа.

Тери Смит реализира 15 точки за „студентите", Чарлз Томас 
остана с 14 и 10 борби, а Морис Къри вкара 13.

Валмо Крийса завърши с 19 точки, 6 борби и 4 асистенции за 
домакините от Тарту. Ветеранът бе безпогрешен от средно раз-
стояние (3/3) и от наказателната линия (7/7), добавяйки и 2 тройки 
от 5 опита. Янар Талц също вкара 19 точки, а Каролис Петруконис 
остана с 12.

„Моята  победа ще бъде като световна 
титла по футбол за България“, обяви Ку-
брат Пулев в интервю за сп. „Ринг”. Българ-
ският боксьор в събота (15 ноември) ще се 
изправи срещу Владимир Кличко в битка за 
титлите на украинеца във версиите IBF, 

WBA, WBO, IBO.
„Вярвам, че съм в подходящата форма 

и е настъпил моментът да сложа край на 
властването на Кличко. България  ще полу-
дее. Не искам победата само за себе си, ис-
кам да спечеля за българския народ. Ако ста-
на световен шампион, дори може да настъпи 
ръст в държавната икономика”, заяви Пулев. 

„Работя здраво, налагам повече интен-
зитет и подготвям различни стратегии. 
Така ще бъде до самото излизане на ринга. 
Ще направя всичко, за да вдигнат ръката ми 
след мача“, добавя Кобрата. 

„Първоначално бях разочарован от от-
лагането на срещата, която трябваше да е 
на 6 септември, тъй като бях положил мно-
го усилия на тренировъчен лагер на високо 

надморско равнище в България. Заради това 
първата ми реакция беше, че съм пропилял 
10 седмици. След това видях положителните 
неща. Отлагането ми даде време за по-до-
бра подготовка и възможност да съм още 
по-силен. Убеден съм, че в момента съм по-
добре подготвен, отколкото тогава“, под-
чертава той. 

„Ще бъда най-добрият в света. Това 
беше детската ми мечта. С Божията по-
мощ ще я осъществя. Когато се кача на рин-
га с Кличко, ще докажа, че ще бъда по-добър 
от него. Според мен решаваща роля ще има 
играта с крака. Едно е сигурно – Кличко няма 
да може да се наложи с физика срещу мен. 
Няма да ме притиска, както го направи сре-
щу Поветкин“, допълва Кубрат Пулев. 

Кубрат Пулев: 
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Изграждането на 
индустриални площи

МАРШРУТИ

Саламанка – 
Златният град

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 
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Невена Картулева

До неотдавна пътува-
нето със самолет само по 
себе си беше лукс. Някол-
ко десетилетия по-късно 
полетите са ежедневие, 
а критерият за истински 
разкош е притежанието 
на лична машина, която да 

ви отведе когато и къде-
то пожелаете. 

Въпреки развитието 
на въздушния транспорт 
частните самолети все 
още са достъпни. Особе-
но ако боравите с девет-
цифрени суми, за да сте в 
състояние да си позволи-
те пълния комфорт, кой-
то един добре оборудван 
джет може да ви предос-
тави. Ето някои от най-
луксозните изпълнения на 
летателни апарати.

Airbus A380

Саудитският принц 

Алауалид Бин Талал купи 
самолета за 300 млн. до-
лара. Машината разпо-
лага с бална зала с роял, 
парна баня от мрамор и 
салон за СПА процедури, 
стая с плазмени телеви-
зори на тавана, стените 
и пода, където се показ-
ва картина от заобика-
лящата среда и хората 
могат да видят откъде 
минават. Трапезарията е 
предназначена за 14 души. 
Дори стаята за молитви 
е белязана от лукса, защо-
то килимчетата в нея ав-
томатично се обръщат в 
посоката на Мека. Гости-

те на принца могат да се 
разположат в пет спални, 
а в средата на самолета 
има огромен трон, в който 
седи домакинът. Автомо-
билите Rolls Royce също 
пътуват с него в специа-
лен гараж. За комфорта 
на пътниците на борда се 
грижат най-малко 11 стю-
ардеси.

Boeing 747

Може би се чудите 
какво прави популярни-
ят пътнически самолет 
в тази класация? Моде-
лът 747 обаче се откро-
ява от останалите. Той 
е собственост на един 
от най-богатите хора в 
Хонконг и Азия – инвести-
тора в недвижими имоти 
Джоузеф Лау, който плати 
над 150 млн. долара, за да 
си поръча личен Boeing. В 
самолета виси портрет 

на Мао Дзедун от Анди 
Уорхол. На борда се съхра-
нява и колекция от 10 хил. 
бутилки вино. Машината 
разполага с конферентна 
зала и фитнес. 

Gulfstream G-550

Самолетът на стой-
ност над 60 млн. долара в 
момента е собственост 
на британския бизнесмен 
Филип Грийн. Същия модел 
притежава и индийският 
милиардер Лакшми Ми-
тал. Луксозната част-
на птица се състои от 
четири жилищни площи. 
Gulfstream G-550 е наис-
тина бърз. Той може да 
прелети разстоянието 
от Южна Ко-
рея до Флорида 
за петнайсет 
час а .  Въ пр е -
ки бързината 
можете да се 
ч у в с т в а т е 
д о с т а т ъ ч н о 
сигурни благо-
дарение на ин-
фрачервената 
камера в пред-
ната част на машината, 
която показва пътя за по-
лет, когато видимостта 
е ниска. 

Bombardier Global 7000

Самолетът може да 
превози до десетима път-
ници, без да каца нито за 
минута в разстояние на  

7 хил. мили. 
Bombardier Global 7000 

е сред най-популярните 
частни машини. Само ми-
налата година от него са 
продадени над 40 броя, а 
компанията отчита пе-
чалба в размер на 2 млрд. 
долара. Самолетът раз-
полага с четири апарта-
мента, маса за вечеря за 
шест души. За да се на-
сладите на пътешествия-
та, кабината е обгърната 

от големи 
прозорци, 
през които 
да не про-
п у с н е т е 
нито един 
от пейза-
жите, раз-
к р и в а щ и 
се при по-
лета. 

Boeing Business Jet 2 A.K.A 

“the Flying Hotel”

Отвън самолетът из-
глежда като обикновена 
летателна реактивна 
машина без забележител-
ни особености. Но само 
докато не се качите по 
стълбичката! Отвътре 
ще намерите хол, разпрос-
тиращ се върху 1000 кв. м, 
удобна мека мебел, спалня 
със самостоятелна баня 

и комфорт, кой-
то не бихте до-
пуснали, че може 
да бъде осигурен 
във въздуха. Не 
е изненада,  че 
този самолет е 
известен и като 
„летящия хотел“.

Частните самолети  предлагат не само бързо, 
но и изключително луксозно пътуване, докато пребивавате в небесатаBombardier 

Global 7000

Airbus A380 -

лукс в мегаразмери
Gulfstream G-550

Boeing 747 

В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Началник  
към подчинения си:

- От тебе ще излезе 
велик престъпник.

- Защо, шефе?

- Защото не оставяш 
абсолютно никакви следи от 
дейността си...

Законна основа 
за това е 

ободряването 
на Общия 

устройствен план.
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Обектът е Хотел „Кабакум” –  Варна
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


