
Емил Христов 
Свилена Гражданска 

„Редно е първата ми среща, след като 
оглавих Министерството на регионално-
то развитие и благоустройството, да е с 
ръководството на Камарата на строите-
лите в България. Основен мой приоритет 
като ресорен министър са регионалното 
развитие, строителството и инфраструк-
турата. Мисля, че ще имаме много поводи 
за срещи, на които да обсъждаме наболе-
лите проблеми в бранша. Целта на този 
наш разговор е преди всичко да се видим, 
за да начертаем какво стои пред нас, да 
изготвим план за работа“. Това заяви Ли-
ляна Павлова, министър на регионалното 
развитие и благоустройството, при сре-
щата с Управителния съвет на КСБ. Дис-
кусията бе в сградата на Камарата. На 

нея присъстваха председателят на УС на 
КСБ инж. Светослав Глосов, зам.-председа-
телите инж. Николай Станков и инж. Иван 
Мирински, почетният председател инж. 
Симеон Пешов, членовете на УС на КСБ 
инж. Владимир Вутов, инж. Стефан Тотев, 
инж. Любомир Качамаков, инж. Павел Кали-
стратов, инж. Илиян Терзиев, инж. Цветан 
Цонев, инж. Атанас Кирилов, инж. Евтим 
Янев, инж. Росен Колелиев, председателят 
на ОП на КСБ - Бургас, инж. Николай Нико-
лов, изп. директор на Камарата инж. Иван 
Бойков и др.

„Предлагам да възстановим Консул-
тативния съвет към ведомството, за да 
има непрекъсната обратна връзка както 
по отношение на законодателството, 
така и по текущите въпроси и проблеми, 
свързани с работата на МРРБ“, подчерта 
Павлова.

ИНТЕРВЮ

ФИНАНСИ & 
ИНВЕСТИЦИИ

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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www.leo-bg.com

Основни акценти на първата среща на регионалния министър с бранша бяха 
разплащането с фирмите по ОПРР и измененията в нормативната база 
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КСБ - АНАЛИЗИ

Мониторинг на 
обществените поръчки – 
септември 2014 г.

Столичната община 
остава инвеститор 
номер 1

 стр. 14

Ивелина Василева, министър 
на околната среда и водите: 

Борим се да удължим 
сроковете за 
строителство по ОПОС 
до ноември 2015 г. 
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www.tondach.bg    

TONDACH®

Елица Илчева

Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) 
отмени решението на 
изпълнителния директор 
на държавното предпри-
ятие „Академика 2011“ 
Борис Тодоров за прекра-
тяване на процедурата 
по възлагане на общест-
вена поръчка за ремонт на 
Зимния дворец. Мотивите 
за него бяха, че не са из-
готвени необходимите 
проучвания, не са събрани 
статистически данни и 
липсват пазарни аналози, 
за да бъде сравнена про-

гнозната стойност на 
проекта.

От КЗК обаче смятат, 
че няма законови предпос-
тавки за спиране на про-
цедурата. В ЗОП не е за-
писано, че определянето 
на прогнозната стойност 
трябва да бъде съпроводе-
но с предварителни проуч-
вания и анализи. Поръчка-
та за ремонт на Зимния 
дворец бе обявена в края 
на април. Прогнозната 
стойност на проекта, по-
сочена от Министерство-
то на младежта и спорта, 
беше малко под 41 млн. лв. 
без ДДС.  Впоследствие 

служебният министър 
Евгения Раданова поиска 
спиране на процедурата.

КЗК намира за необос-
нован мотива, че висока-
та прогнозна стойност 
на поръчката ще доведе 
до завишени ценови пред-
ложения на участниците, 
доколкото стойността 
на всяка една оферта се 
определя индивидуално 
от съответния канди-
дат съобразно неговата 
икономическа политика и 
професионална преценка.

Като неоснователни 
са определени и мотиви-
те, че възложителят няма 

достатъчно средства, за 
да изпълни ремонта на 
Зимния дворец. От КЗК 
посочват, че има решение 
на Министерския съвет 
за увеличаване на капита-
ла на „Академика 2011“ с 
35 млн. лв., които трябва 
да бъдат получени на три 
транша.

„Има проблем във връз-
ка с реконструкцията на 
Зимния дворец в София, 
защото проектът е с 
по-висока стойност от 
осигуреното държавното 
финансиране“, коментира 
новият министър на спор-
та Красен Кралев.

Десислава Бакърджиева

Няма никакви пречки да започне 
планираният ремонт на сградата 
на железопътната гара в Бургас. 
Проектът за модернизацията е 
съгласуван с Министерството на 
културата и по най-бързия начин 
ще влезе в изпълнение. Това съобщи 
министърът на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобще-
нията Ивайло Московски, след като 
посети обекта. „Приемното здание 
на гарата е със статут на архи-
тектурно-строителна недвижима 
културна ценност, което налага съ-
гласувателна процедура. Разпоредил 
съм Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура” да подаде 

цялата документация максимално 
бързо в община Бургас за издаване 
на разрешително за строеж”, каза 
министър Московски.

Обектът е част от по-маща-
бен проект „Рехабилитация на га-
рови комплекси по TEN-T-мрежата”, 
който включва обновяването на 
Централната гара в София и гара 
Пазарджик. Финансирането е по 
Оперативна програма „Транспорт” 
(ОПТ). Договорите с изпълнители-
те за модернизацията на жп гара 
Бургас бях подписани през юли т.г. 
Срокът за изпълнението на реха-
билитацията е 20 месеца, а дей-
ностите се очаква да стартират 
най-рано в края на декември. „Уско-
ряването на работата е много ва-

жно, защото срокът на договора за 
строителство излиза извън този за 
допустимост на разходите по ОПТ. 
Ще направим всичко възможно да из-
ползваме пълноценно европейското 
финансиране”, допълни Ивайло Мос-
ковски. Общата стойност на кон-
трактите с изпълнителите е  8,1 
млн. лв. без ДДС. Проектирането 
и строителството са поверени на 
ДЗЗД „Железопътна инфраструк-
тура Бургас”, в което влизат „Техно 
строй България” ООД, „Билдникс” 
ЕООД и „Сънником“ ЕООД. Оценката 
за съответствие и строителният 
надзор ще се осъществят от Обе-
динение „Рубикон - ЕН АР 1”, съста-
вено от „Рубикон инженеринг” ООД 
и „Ен Ар Консулт” ЕООД.

Свилена Гражданска

София бе официално обявена за Европейска столица 
на спорта през 2018 г. Това стана по време на големия 
годишен форум на ACES Europe – Асоциацията на евро-
пейските столици и градове на спорта, която работи 
в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Фо-
румът се проведе в Брюксел.

„Инициативата е престижна и мобилизираща. Бла-
годаря за признанието“, каза кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова. На форума тя беше при-
дружена от четирима олимпийски шампиони и трима 
сребърни медалисти от олимпиади – Таня Богомилова, 
Екатерина Дафовска, Тереза Маринова, Румяна Нейкова, 
Йорданка Благоева, Йордан Йовчев и Евгения Раданова. 

На церемонията в Брюксел Бургас бе обявен за Ев-
ропейски град на спорта за 2015 г. „Избирането ни сти-
мулира да продължим да инвестираме в спорта, защото 
това е вложение в здравето на гражданите”, заяви кме-
тът Димитър Николов. Следващата 2015-а ще е най-
наситената със спортни събития година в историята 
на Бургас. Повечето от тях ще са за любители, но има 
и големи майсторски турнири – Европейското първен-
ство по футбол за младежи до 17 г., Европейското пър-
венство по ветроходство, Европейското първенство 
по триатлон, Балканския параолимпийски шампионат 
за хора с увреждания. 

Повече за София – Европейска столица на спорта 
през 2018 г. на стр. 28

В Брюксел 

Бургас бе 

обявен за 

Европейски 

град на 

спорта за 

2015 г.
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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 

Двете организации събират възложители, 
бенефициенти и изпълнители на 
Четвъртата национална конференция 

Свилена Гражданска

Предизвикателствата при изпълнението на 
обекти по ОП „Околна среда 2007 – 2013“ и по Про-
грамата за развитие на селските райони е основ-
на тема на националната конференция, организи-
рана от Камарата на строителите в  България и 
Българска асоциация по водите. Форумът, който 
се провежда за четвърта поредна година, ще се 
състои на 25 ноември в „София хотел Балкан“. 
Целта, която си поставят организаторите, е да 
съберат експертното мнение на всички страни, 
включени в процеса на изграждане на обекти по 
двете оперативни програми – възложители, про-
ектанти, консултанти, строители, надзор. 

Конференцията ще бъде официално открита 
от Ивелина Василева, министър на околната сре-
да и водите, Лиляна Павлова, министър на реги-
оналното развитие и благоустройството, инж. 
Светослав Глосов, председател на УС на КСБ, и 
от инж. Иван Иванов, председател на БАВ. 

На форума ще бъде представено текущото 
изпълнение на „ОПОС 2007 – 2013“ от Яна Геор-
гиева, главен директор на Главна дирекция „Опе-
ративна програма „Околна среда“. Павлина Ев-
тимова, експерт от Дирекция „Договориране по 
ПМРСР“, и Божидар Попов, експерт от Дирекция 
„Оторизация на плащанията по ПРСР“ към Държа-
вен фонд „Земеделие“, ще акцентират върху нау-
чените уроци по програмата за селските райони.   

Изказванията и презентациите ще бъдат 
подробно отразени на страниците на в. „Стро-
ител“, който е официален медиен партньор на 
събитието, и в електронното издание www.
vestnikstroitel.bg. 

Емил Христов

ЧЕЗ завърши подмяната на 37 хил. 
м увредени при кражба кабели в прохо-
дим колектор на подстанция „Орион“ 
в София. Инвестицията възлиза на 
656 хил. лв. За 2014 г. това е четвър-
тият голям принудителен ремонт в 
столицата, извършен заради посега-
телство над енергийни съоръжения.  
От началото на годината кражби са 
наложили подмяната на общо 80 000 м 
кабели на стойност близо 1,5 млн. лв.

„Кражбите сериозно ощетяват 
клиентите, като водят до чести 
прекъсвания на захранването, ава-
рии и повреждане на електроуреди, а 
в някои ситуации дори застрашават 
човешкия живот. Възстановяването 
на щетите отнема от инвестицион-
ния ни ресурс, който през последни-
те две години значително намаля в 
резултат на регулаторните реше-

ния“, каза Димо Петров, 
директор „Реализация на 
инвестициите“ в „ЧЕЗ 
Разпределение България“ 
АД, при представяне на 
проекта в подстанция 
„Орион“.

О т  н ача лото  н а 
2013 г. делът на ЧЕЗ в 
крайната цена на елек-
троенергията намаля с 
90%. В момента от всеки 
100 лв. сметка на битов 
клиент на месец за поддържане и раз-
витие на мрежата остават едва 68 
стотинки. От стъпването на ЧЕЗ 
на българския пазар през 2005 г. до 
2013 г. щетите от посегателства 
над съоръжения на компанията възли-
зат на 44 млн. лева. От ЧЕЗ настоя-
ват за по-ефективни законодателни 
мерки, за да се  противодейства на 
кражбите на съоръжения и те да не 

остават безнаказани. За тази цел 
компанията е стартирала инициа-
тива „Не позволявай да те ограбват. 
Кражбите на съоръжения от инфра-
структурата ощетяват всички нас“. 
КСБ е партньор на инициативата.

По време на събитието бяха пред-
ставени и резултатите от приключ-
ващата през ноември ежегодна про-
филактика на съоръженията. 

26 ноември      
Валентин Николов, председател на 
Контролния съвет на КСБ 

ПЪРВИ ПАНЕЛ: Официално откриване и презента-

ции на държавни институции

Модератор: Иван Иванов – председател на БАВ
9:00 – 9:30 ч. Официално откриване и поздравителни 
адреси
Ивелина Василева – министър на околната среда 
и водите
Лиляна Павлова – министър на регионалното разви-
тие и благоустройството
Инж. Светослав Глосов – председател на КСБ
Инж. Иван Иванов – председател на БАВ
9:30 – 9:50 ч. Презентация от МОСВ
„Текущо изпълнение на проектите по ОП „Околна 
среда 2007 – 2013” и развитие на преговорите за ОП 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция 
ОПОС
9:50 – 10:10 ч. Презентация на МЗХ 

„Текущо изпълнение на водни проекти по Програмата 
за развитие на селските райони. Перспективи пред 
програмата за новия оперативен период”
Павлина Евтимова – експерт, Дирекция „Договори-
ране по ПМРСР”, и Божидар Попов – експерт, Дирек-
ция „Оторизация на плащанията по ПРСР”, Държавен 
фонд „Земеделие”
10:10 – 10:30 ч. Презентация от МРРБ
„Реформи в отрасъл ВиК – текущо състояние и пред-
стоящи мерки”
Радослав Русев – съветник в политическия кабинет 
на министъра на регионалното развитие и благоу-

стройството
10:30 –10:50 ч. Презентация на ПУДООС
Ренета Георгиева – в.и.д. изпълнителен директор 
на ПУДООС
10:50 – 11:10 ч. Кафе пауза

ВТОРИ ПАНЕЛ: „Предизвикателства при подго-

товката на проекта и реализацията му. Гледна 

точка на възложителя“

Модератор: Добромир Симидчиев - председател на 
Съвета на директорите, Фонд ФЛАГ
11:10 – 11:30 ч. „Напредък на „Интегриран проект за 
водния цикъл на град Габрово“
Таня Христова – кмет на община Габрово
11:30 – 11:50 ч. „Напредък по изпълняваните проекти 
на територията на община Бургас”
Веселина Цакова – гл. инженер, Дирекция „Строи-
телство”, община Бургас
11:50 – 12:10 ч. „Напредък на „Интегриран проект за 
водения цикъл на град Враца“ 
Марияна Рашева – ръководител на звеното за из-
пълнение на проекта
12:10 – 12:30 ч. Фирмена презентация на „Геострой“ 
АД
12:30 – 13:30 ч. Работен обяд 

ТРЕТИ ПАНЕЛ: „Предизвикателства при проекти-

рането и контрола“

Модератор: д-р инж. Атанас Паскалев – член на УС 
на БАВ

13:30 – 13:50 ч. „Опитът на Румъния в изпълнението 
на екологични проекти с европейско финансиране”
Теодор Попа – икономически директор на 
APABRASOV (ВиК дружество), председател на Гру-
пата по икономика към Румънската асоциация по 
водите
Кристина Неделку – отдел „Осъществяване на про-
екти”, Buzat (ВиК дружество)
13:50 – 14:10 ч. „Ползите и рисковите фактори от 
реализирането на проекти по ОП „Околна среда“ и 
Програмата за развитие на селските райони”
Презентация от представител на воден оператор
14:10 – 14:30 ч. Фирмена презентация на „Пайплайф 
България“ ЕООД
14:30 – 14:50 ч. „Действащата нормативна уредба 
за проектиране – силни и слаби страни”
Доц. Димитър Аличков – ръководител-катедра 
ВКПВ на ХТФ, член на УС на БАВ
14:50 – 15:20 ч. Кафе пауза

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: „Предизвикателство пред 

строителството и експлоатацията“

Модератор: инж. Николай Куюмджиев – член на УС 
на БАВ
15:20 – 15:40 ч. „Гледната точка за предизвикател-
ствата на изпълнителя”
Инж. Кристиян Владимиров – търговски директор 
на „Строителна механизация“ АД 
15:40 – 16:00 ч. „Знак за качество на БАВ”
Инж. Йорданка Стоянова – председател на Изпъл-
нителна комисия „Знак за качество“ към БАВ
16:00 – 16:20 ч. „Ролята на проектирането като еле-
мент от инвестиционния процес през спецификата 
на обекти, финансирани по Оперативната програма”
Инж. Вили Дашинова – управител на „Реко инжене-
ринг” ЕООД 
16:20 – 16:40 ч. „Обучение на персонал за по-добра 
експлоатация”
Доц. Григор Михайлов – директор на Центъра за 
професионално обучение на БАВ 
16:40 – 17:00 ч. Дискусия и закриване

Снимка авторът
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Очаква се Европейската комисия да одобри програмата до края на годината

Правителството ще 
преговаря за поемането 
на външен държавен дълг в 
размер до 3 млрд. лв. Взема-
нето на заем беше предви-
дено в актуализацията на 
бюджета, която Народното 
събрание прие на първо че-
тене. Отделно парламен-
тът гласува мандат на 
кабинета да предприеме 
действия за поемане на 
дълга. Според решението 
на депутатите заемът 

Министърът на тури-
зма Николина Ангелкова 
представи на втората си 
официална среща с бранша 
проекта за Устройствен 
правилник на Министер-
ството на туризма. Ведом-
ството се структурира в 
една главна дирекция, шест 
дирекции, инспекторат, 
звено „Вътрешен одит“ и 
финансов контрольор. Спе-
циализираната админи-
страция включва четири 
дирекции. 

Ангелкова посочи, че 
предстои трансформа-
цията на Дирекция „Ту-
ристическа политика“ в 
главна дирекция. Запазва 
се „Маркетинг, реклама и 

информация в туризма“ и 
се създават две нови звена 
– „Международно сътрудни-
чество и инвестиции в об-
ластта на туризма“ и „Про-
грами и проекти в туризма“. 
Последната ще подпомага 
министъра в реализацията 
на проекти за развитието 
на туризма и инфраструк-
турата на национално, ре-
гионално и местно равнище. 
Дирекцията ще координира 
и ръководи изпълнението на 
програми и проекти, финан-
сирани от ЕС, ще поддържа 
регистър за сключените 
договори по ОПРР и ще осъ-
ществява мониторинг.

М и н ис тъ ръ т  б е ш е 
категорична, че новата 

Невена Картулева

Проектът на Оператив-
на програма „Региони в рас-
теж (ОПРР) 2014 – 2020” е 
приет от правителството и 
министърът на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова е 
получила мандат да изпрати 
за одобрение в Европейска-
та комисия окончателния ва-
риант на програмата. Това 
съобщиха от пресслужбата 
на кабинета, като уточниха, 
че решението е взето от 

Министерския съвет непри-
съствено. Очаква се ОПРР 
да бъде одобрена от ЕК до 
края на 2014 г. 

П о  п р о г р а м а т а  с е 
предвиждат инвестиции в 
рамките на осем приори-
тетни оси: „Устойчиво и 
интегрирано градско разви-
тие” с бюджет 840 млн. евро; 
„Подкрепа за периферни гео-
графски области, най-силно 
засегнати от бедност” (106 
млн. евро); „Регионална обра-
зователна инфраструктура” 
(115 млн. евро); „Регионална 

здравна инфраструктура” 
(83 млн. евро); „Регионална 
социална инфраструктура“ 
(51 млн. евро); „Регионален 
туризъм” (101 млн. евро); 
„Регионална пътна инфра-
структура“ (194 млн. евро);  
„Техническа помощ“ (52 млн. 
евро). 

Финансовата подкрепа 
по „ОПРР 2014 – 2020” е те-
риториално балансирана. 
Оперативната програма ще 
осигури близо 1,54 млрд. евро 
(европейско и национално фи-
нансиране) за подобряване на 

социално-икономическото и 
териториалното развитие, 
генериране на растеж и зае-
тост в българските региони. 

„Оперативната програ-
ма „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020“ е одобрена на нацио-
нално ниво“, заяви министъ-
рът на транспорта, инфор-
мационните технологии  и 
съобщенията Ивайло Мос-
ковски по време на първото 
заседание на Комитета за 
наблюдение на програмата. 
По думите му Министерски-

ят съвет е одобрил нейния 
проект и предстои изпра-
щането й към ЕК.

В рамките на заседание-
то се приеха правила за ра-
бота на структурата и бяха 
обсъдени приоритетните 
проекти до 2020 г. Предвиж-
да се по около 673 млн. евро 
да бъдат отделени за пътни 
и жп обекти. За разширение 
на софийското метро са 
планирани 400 млн. евро, а 
допълнителни 25 млн. евро са 
резервирани за интермодал-
ни терминали. Предвижда се 

да бъде създадена отделна 
приоритетна ос с бюджет 
от над 77 млн. евро, по коя-
то да се финансира разра-
ботването на системи за 
управление на трафика, по-
добряване на безопасността 
и сигурността в различните 
видове транспорт.

От пресцентъра на 
Министерския съвет през 
седмицата съобщиха и че 
проектът на Оперативна 
програма „Иновации и кон-
курентоспособност 2014 - 
2020” е изпратен на ЕК.

Мартин Славчев

Правителството осво-
боди по негова молба до-
сегашния председател на 
Управителния съвет на 
Фонда за гарантиране на 

влоговете в банките Росен 
Николов и на негово място 
назначи Радослав Милен-
ков. Той е работил като 
инвестиционен посредник 
и одитор в „Делойт и Туш 
България”, а в периода 2003 

Десислава Бакърджиева

„България трябва да престане да пилее 
енергия независимо от факта, че тя е по-
евтина от тази в останалите страни в 
Европа. Време е да се започне процес на въ-
веждане на по-сериозни мерки за енергийна 
ефективност (ЕЕ) и да се реализират нужни-
те икономии. Цената на електроенергията 
е голям проблем в ЕС, който може да се реши 
с инвестиции в ЕЕ. Германия е доказала, че 
всяко евро се връща във времето.” С тези 
думи д-р Петър Колеб, зам.-посланик на Фе-
дерална република Германия, откри конферен-
цията „Енергийната ефективност на сгради 
и пасивни къщи – германското know how и 
потенциалът в България”. Събитието събра 
немски и български експерти в сферата, кои-
то обсъдиха новите тенденции в ЕЕ и почти 
нулево енергийните сгради.

Само през 2011 г. зеленият сектор е оси-
гурил работа за 1,4 млн. души, като в след-
ващите години броят на заетите трябва да 
се увеличи до 2,4 млн. До 2020 г. Германия е 
планирала да удвои и годишния дял на сани-
раните сгради, който в момента е 0,9%. Това 
стана ясно от презентацията на Йелка Шед-
лински, консултант по поръчение на Експорт-
ната инициатива „Енергийна ефективност” 
на Германското федерално министерство 
на икономиката и енергетиката. По думите 
й правителството е постигнало сериозни 
успехи в областта на ЕЕ чрез комплексни 
мерки, като нормативни промени, ниско-
лихвени заеми, въвеждане на сертификати за 
енергийни характеристики и информацион-
ни кампании. Важна част са и направените 
проучвания, на базата на които са създадени 

основните елементи за устойчива политика 
в строителния сектор в Германия. Арх. инж. 
Мертен Уелш от Федералния институт за 
изследване на строителството, градското 
планиране и пространственото развитие 
посочи, че са разработени два инструмента 
за ЕЕ - ръководство и система за устойчиво 
строителство BNB. „Системата е утвърде-
на и се използва повече от година в Германия. 
В нея са посочени всички аспекти на устой-
чивото строителство и изискванията към 
сградите. Вече има изпълнени 60 проекта по 
BNB критериите”, уточни арх. инж. Уелш.

„Германия няма да има проблем след 31 де-
кември 2020 г. с влизането в сила на правило-
то всички нови сгради да са с почти нулево 
потребление на енергия. През последните 
25 години не само натрупахме достатъчно 
опит в строителството на такива обекти, 
но и доказахме, че те спестяват енергия. 
Дан ните сочат, че в пасивната къща по-
треблението на енергия е до 90% по-ниско 
в сравнение с една средностатистическа 
сграда.” Това каза инж. Мариане Фуяра, коор-
динатор на проект PassREg, финансиран от 
Европейската комисия. Изградените обекти 
с почти нулево потребление на енергия в Бъл-
гария са по-малко от 10, уточни арх. Георги 
Николов, председател на УС на Информацион-
на група „Пасивни сгради България”. Според 
него това се дължи на факта, че интере-
сът към пасивните къщи у нас се е появил 
едва през 2008 г. „Повечето инвеститори се 
интересуват от това, с колко ще се оскъ-
пи проектът, а не от рентабилността му. 
Опитът ми показва, че строителството на 
такъв тип обект се оскъпява с не повече от 
5,93% или с 56,5 евро за кв. м”, допълни той.

- 2011 г. е заемал различни 
ръководни позиции в систе-
мата на Първа инвести-
ционна банка, включително 
член на УС. От 2012 г. до 
момента е член на УС на 
Общинска банка и неин изп. 
директор. 

може да бъде поет и чрез 
емисии на държавни ценни 
книжа на международните 
пазари, а също и на средно-
срочна програма за емити-
ране на дълг.

За мандата гласуваха 
117 депутати от ГЕРБ, РБ, 
ПФ, АБВ и БДЦ. 27 от БСП и 
„Атака“ бяха „против“, а 14 
от ДПС се въздържаха. Ре-
шението беше взето след 
едночасови дебати. Минис-
търът на финансите Вла-
дислав Горанов обясни пред 
депутатите, че са изпра-

тени запитвания за ценови 
предложения. „Когато пре-
ценим кое е най-изгодното, 
ще внесем законопроект, 
който да бъде ратифици-
ран от Народното събра-
ние“, уточни министърът. 
Средствата ще бъдат 
взети едва след обнарод-
ването на нормативния 
акт в Държавен вестник. 
Горанов потвърди, че пое-
мането на дълга се налага 
заради ситуацията с КТБ и 
състоянието на Фонда за 
гарантиране на влоговете.

структура няма да е за 
сметка на допълнителен 
финансов ресурс и се осъ-
ществява в рамките на съ-
ществуващата численост 
на администрацията. 

Предстои проектът за 
Устройствен правилник да 
бъде публикуван за общест-
вено обсъждане на интер-
нет страницата на Минис-
терството на икономиката 
и енергетиката. 

От Министерския съ-
вет съобщиха, че преми-
ерът Бойко Борисов е на-
значил Бранимир Ботев за 
зам.-министър на туризма. 
Той заемаше поста зам.-
министър на икономиката 
и енергетиката с ресор 
„Туризъм” от юли 2013 г. в 
правителството „Орешар-
ски“ и след това в служебния 
кабинет.
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Вицепремиер и трима министри 
преговаряха в Брюксел

Невена Картулева

Вицепремиерът по 
европейските фондове и 
икономическата политика 
Томислав Дончев, минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова, 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски и на околната 
среда и водите Ивелина 
Василева са провели ра-
ботни срещи с Европей-
ската комисия в Брюксел, 
информираха от пресцен-
търа на кабинета.

В  съобщението се 

уточнява, че по време 
на разговорите са били 
обсъдени въпроси по опе-
ративните програми. „На 
първо място, намалява-
не на очакваната загуба 
на средства до края на 
2014 г., като се търси 
отсрочка за някои забаве-
ни проекти и се отчете 
бедствената ситуация в 
редица региони през тази 
година. Втора основна 
тема са били мерките за 
възстановяване на пла-
щанията по ОП „Регио-
нално развитие“, се казва 
в съобщението. 

Коментирани са били 
и процедурите за одобре-

ние от ЕК на оперативни-
те програми за следващия 
програмен период 2014 
– 2020 г. Вицепремиерът 
Дончев е информирал, че 
до края на ноември Бълга-
рия ще представи пред ЕК 
още две програми – „Окол-
на среда“ и „Образование 
и наука за интелигентен 
растеж“. 

Министърът на реги-
оналното развитие Ли-
ляна Павлова е посочила 
в Брюксел, че се полагат 
максимални усилия, за от-
блокиране на плащанията 
по ОПРР във възможно 
най-кратък срок. Задача-
та е това да се случи още 

през януари. 
Министър Москов-

ски е уточнил, че почти 
всички проекти по ОП 
„Транспорт“ са забавени с 
година и няколко месеца. 
В момента се набелязват 
мерки за преодоляване на 
закъсненията, в т.ч. по 
приоритетните проекти, 
като лот 3 на АМ „Стру-

ма“ и „Хемус“ (основен ко-
ридор) и приоритизиране 
на жп проектите. 

В областта на околна-
та среда се работи върху 
спешни мерки за редуци-
ране на обема на щетите 
в резултат на спрените 
плащания, които бяха въз-
обновени с решение на 
Комисията, отбелязала е 

министър Ивелина Васи-
лева. 

Целта е да се намалят 
очакваните загуби, които 
са от порядъка на 145 – 
205 млн. евро. Ускорено 
се работи за одобрение 
на Оперативна програма 
„Околна среда“ за следва-
щия финансов период, за-
явила е Василева пред ЕК. 

Невена Картулева

Процедури за безвъз-
мездно финансиране на 
обща стойност над 6,8 
млрд. лв. ще бъдат откри-
ти по европрограми през 
2015 г. Това стана ясно 
след заседание на специа-
лизирания Съвет за коор-
динация по управлението 
на средствата от ЕС към 
Министерския съвет, кой-
то съгласува проектите 
на индикативните годиш-
ни работни програми за 
2015 г. на инструментите 

с европейско финансиране 
в България, съобщиха от 
пресцентъра на кабинета.

„Обмисляме план да 
отворим авансово някои 
схеми, които да финанси-
раме заемообразно с пари 
от националния бюджет“, 
е заявил председателят на 
Съвета - вицепремиерът 
по европейските фондове 
и икономическата поли-
тика Томислав Дончев, по 
време на заседанието.

Той е обяснил, че ако 
това не се направи, фи-
нансирането от новия 

програмен период ще се 
забави дотолкова, че ще 
има риск не само 2014 г. да 
бъде нулева по отношение 
инвестирането на сред-
ствата от ЕС у нас.

Схемите,  по които 
предстои да бъде предос-
тавено финансиране, ка-
саят проекти за пречист-
ване на отпадъчни води, 
управление на отпадъци-
те, превенция от наводне-
ния и свлачища, развитие 
на регионални пътища, 
регионална образовател-
на инфраструктура и др. 

Предвидени са и рехабили-
тация на жп линията Плов-
див - Бургас, АМ „Струма” 
- лот 3 Благоевград - Сан-
дански, изграждане на 
трети метродиаметър на 
метрото в София и др.

Процедурите, които ще 
предоставят финансиране 
чрез подбор на проекти, 
обхващат и дейности в 
сферите енергийна ефек-
тивност в МСП, подобря-
ване на производствения 
им капацитет, подкрепа 
за иновации в предприя-
тията.

Мартин Славчев

Министерският съвет 
одобри проекта на финан-
сов договор между Бълга-
рия и Европейската ин-
вестиционна банка (ЕИБ) 
за финансиране на проект 
„България – съфинансиране 
от ЕС 2014 – 2020“. Доку-
ментът беше подписан от 
министъра на финансите 
Владислав Горанов. 

Контрактът пред-
вижда да се осигурят до-
пълнителни средства за 
проектите, реализирани 

със средства от фондо-
вете на ЕС в рамките на 
оперативните програми. 
Това ще допринесе за раз-
витието на железопътна-
та, пътната инфраструк-
тура и интегрирането 
на националната транс-
портна мрежа в тази на 
ЕС, за подобряването на 
системите за управление 
на водите и отпадъците и 
постигането на устойчив 
и балансиран икономически 
растеж на страната, по-
сочва се  в решението на 
кабинета.

Миглена Иванова

На малко над 1,1 млрд. 
евро възлизат преките 
чуждестранни инвести-
ции в България от нача-
лото на годината до края 
на септември, сочат да-
нните на Българската 

народна банка (БНБ). В 
сравнение с първите де-
вет месеца на миналата 
година те намаляват с 
55,1 млн. лв., което е бли-
зо 5 на сто. 

По държави най-много 
преки инвестиции в Бъл-
гария за периода януари-

септември са дошли от 
Австрия – 284,2 млн. евро. 
Най-големият нетен от-
рицателен поток за пе-
риода е към Люксембург 
(–19,6 млн. евро). Втори-
ят най-голям инвеститор 
у нас е Холандия с обем, 
нараснал до 221,3 млн. 

евро от 60,6 млн. евро 
през миналата година. 
Същевременно вложени-
ята от Русия са спад-
нали от 145,5 млн. евро 
към септември миналата 
година до 14,7 млн. евро 
през 2014 г.

Що се отнася до от-

расловата структура на 
чуждите инвестиции в 
България, най-голям дял 
е насочен към сектор 
„Операции с недвижими 
имоти,  наемодателна 
дейност и  бизнес ус-
луги“ – 354,1 млн. евро. 
Следват  „Транспорт, 

складиране и съобщения“ 
– 246,3 млн. евро, и „Фи-
нансово посредничество“ 
– 159,5 млн. евро. В сек-
тора „Търговия, ремонт и 
техническо обслужване“ 
се наблюдава отлив на 
инвестиции в размер на 
34 млн. евро.
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Свилена Гражданска 

Г-жо Василева, заехте пос-

та министър на околната 

среда и водите в труден за 

сектора период – при спрени 

плащания по ОП „Околна сре-

да 2007 – 2013“, но няколко дни 

след встъпването ви в длъж-

ност средствата бяха пусна-

ти от Брюксел. Какви ще бъ-

дат основните ви задачи? 

Сред приоритетите е под-
държането на добрия диалог с 
всички наши партньори. Ще про-
дължим да спазваме принципите 
на прозрачност и откритост. 
Министерството има много 
важна функция, защото харак-
терът на политиките, по които 
работи, прилага и контролира, 
е хоризонтален. Освен това ОП 
„Околна среда 2007 - 2013“ като 
финансов инструмент, който 
до голяма степен подпомага 

държавата ни да се справи с 
ангажиментите си, свързани с 
членството ни в ЕС, е и инстру-
мент, който цели подобряване 
на живота на гражданите на 
България и стимулирането на 
бизнеса и разкриването на нови 
работни места. Тя безспорно е 
приоритет. Първите ни усилия 
ще бъдат насочени към норма-
лизиране на темповете на ра-
бота по „ОПОС 2007 – 2013“  и 
одобряването и стартирането 
на новата „ОПОС  2014 – 2020“. 
Що се отнася до секторните 
политики, имаме много анга-
жименти и идеи. Те касаят  
прилагането на европейските 
норми в секторите „Води“, „От-
падъци“, „Въздух и изменение на 

климата“. Ще предложим зако-
нодателни инициативи в тази 
насока. Продължаваме да рабо-
тим по реализирането на водна-
та реформа. Тя се осъществява 
заедно с Министерството на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството, което е пря-
ко отговорно за ВиК отрасъла. 
Нека да припомня, че завърш-
ването на водната реформа е 
много важно условие, за да по-
лучаваме финансиране по ОПОС 
през програмния период 2014 - 
2020 г.

ЕК отпуши средствата 

по „ОПОС 2007 – 2013“. Какви 

стъпки предстои да се пред-

приемат, за да се осигури ста-

билност при финансирането 

на проектите по програ мата? 

Възстановяването на пла-
щанията от Брюксел е наис-
тина добра новина. ЕК уведоми 
българските власти, че всички 
условия, които бяха поставени 
при спирането на средствата 
през ноември 2013 г. към Бълга-
рия, вече са изпълнени. Радвам 
се, че това се случи още със 
старта на работата на прави-
телството „Борисов“. Доста 
драматичен беше периодът от 
последната една година за бе-
нефициентите и изпълнители-
те на проекти по програмата. 
Отпушването на средствата 
е добър знак за възвърнато 
доверие. Отпускането на 800 
млн. лв. от Брюксел е заслуга на 
всички експерти, които работи-
ха много сериозно, за да се по-
добрят системите за контрол. 
Благодаря на бенефициентите и 
строителите, които имаха во-
лята да продължат да изпълня-
ват тежките инфраструктурни 
проекти. Смятам, че доверието 
на ЕК, което беше разклатено 
през последните месеци, за-
почва да се възвръща. Нашата 
задача е да го оправдаем, а въз-
становяването на средствата 
е само първа стъпка. От тук 
нататък ни предстои много 
работа. Трябва да предприемем 
редица спешни мерки, за да ста-
билизираме програмата и да се 
справим с тежкото финансово 
състояние, в което се оказа тя 
след спирането на финансира-

нето от ЕК, а след това и от 
националния бюджет. Знаете, 
че близо 6 месеца нямаше раз-
плащания от държавата към 
бенефициентите. Генерира се 
голямо забавяне и затруднение, 
което трябва доста бързо да 
преодолеем. Ще подчертая, че 
ще има загуби на средства по 
„ОПОС 2007 – 2013”. Те ще бъдат 
съгласно резултата от анали-
зите, които правим в момента, 
вероятно в порядъка от 140 до 
205 млн. евро, което никак не е 
малко. Така че нашата основна 
задача е да сведем до минимум 
загубите. Ще проведем серия 
от спешни мерки през остава-
щия месец и половина до края на 
годината да понижим размера 
на парите, които автоматично 
ще бъдат освободени от бю-
джета на програмата. 

Какви са спешните мерки, 

които предприемате, за да на-

малите загубите? 

Преди всичко ще ускорим ве-
рификацията на исканията за 
плащания, които са представе-
ни от общините. Призоваваме 
всички наши бенефициенти да 
депозират документацията в 
най-бърз порядък, съответно 
ние сме мобилизирали екипа да 
я обработва на момента. Има-
ме необходимите средства за 
разплащане по представените 
искания за възстановяване. Ще 
инициираме и промени в дого-
ворите за безвъзмездно финан-
сиране предвид на забавянето, 

което беше генерирано. Ще да-
дем възможност на общините 
да удължат контрактите си 
до края на следващата година, 
съответно дейностите по из-
пълнението на проектите ще 
трябва да приключат до ноем-
ври 2015 г. По този начин отно-
во ще се нормализира темпото 
на реализация на обектите. 

Ще се опитаме да се въз-
ползваме от възможностите, 
които регламентът по програ-
мата предоставя, т.е. да за-
щитим част от парите, които 
подлежат на автоматично ос-
вобождаване, пред ЕК. Ще пред-
ставим анализ за случаите, при 
които забавяне се е получило 
в резултат на обжалвания на 
тръжни процедури или от бед-
ствията, които сполетяха Бъл-
гария през изминалите месеци. 
В момента изготвяме доклади-
те. Очакваме данни и от общи-
ните, за да можем да обобщим 
информацията и да я предста-
вим пред ЕК. Надяваме се да 
получим разбиране от Брюксел 
и да не загубим много пари по 
програмата. 

Колко са исканията за пла-

щания от страна на бенефици-

ентите по проекти по „ОПОС 

2007 -  2013“?

Към настоящия момент 
те са около 200 за  близо 350 
млн. лв. Правим всичко възмож-
но, за да ускорим тяхната обра-
ботка и съответно плащанията 
към бенефициентите. 

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: 

КСБ е коректен партньор, на който разчитаме за изграждането на екологичната       

Ивелина Василева се дипломира в СУ „Св. Климент Охрид-

ски” -  факултет „Нови и класически филологии“, през 1993 г. 

като  магистър по английска филология. Има следдипломни 

квалификации по подготовка, разработване и управление 

на проекти, финансирани от европейските фондове в Уни-

верситета по национално и световно стопанство, София, 

и по отчетност, контрол и анализ на фирмената дейност 

в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов. През 

2001 г. завършва обучителен курс по управление на проекти 

в Института за управление на проекти в Карлсберг, Шве-

ция. След това през 2004 г. следва стратегия за реализация 

на проекти към Европейската банка за възстановяване и 

развитие. През 2009 г. завършва курс за специализация по 

европейска административна практика в Бургаския свобо-

ден университет.

В периода 1997 - 2001 г. е представител на „Ериксон теле-

къмюникейшънс България“ ЕООД за регион Бургас. През 2001 

– 2003 г.  е регионален представител и акаунт мениджър 

за продажба на услуги за всички ключови клиенти на ком-

панията. През 2004  – 2007 г. работи като  ръководител на 

звеното за изпълнение на проекти във ВиК ЕАД - Бургас. От 

2009 г. е заместник-кмет по евроинтеграция и екология на 

община Бургас. От 2009 г. до 2013 г. е заместник-министър 

в Министерството на околната среда и водите.

В периода 2013 г. – 2014 г. е член на Комисията по окол-

ната среда и водите и Комисията по европейските въпро-

си и контрол на европейските фондове в 42-рото Народно 

събрание.

На 5 октомври 2014 г. е избрана за народен представител 

в 43-тия парламент. От 7 ноември т.г. е министър на окол-

ната среда и водите в кабинета „Борисов“.
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 Има ли рискови обекти по 

програмата?

Има проекти, чието изпъл-
нение е забавено. При една част 
от тях това стана заради об-
жалвания на обществените по-
ръчки. В сектор „Отпадъци“ има 
съдебни процедури, които все 
още продължават и са свързани 
с атакуване от страна на граж-
дански инициативни групи или 
неправителствени организации 
на Оценката на въздействието 
на околната среда. Те жалят ак-
тове, свързани с екологичното 
законодателство, което забавя 
инвестиционния процес. 

Една от основните ни за-
дачи е да се ускорят дейност-
ите по ОПОС и да се удължат 
сроковете на договорите по 
проектите. Голяма част от 
рисковете могат да бъдат кон-
тролирани. Необходимо е под-
държането на регулярно и свое-
временно темпо на разплащане 
на средствата, защото осигу-
ряването на оборотни пари за 
извършването на дейностите 
е най-важното, за да върви нор-
мално изграждането на обек-
тите. Всички са мобилизирани 
на максимум да разглеждат ис-
кания за разплащане. Колегите 
имат готовност да работят и 
в събота, и в неделя, за да прид-
вижат документите. 

Да очакваме ли нови финан-

сови корекции?

Беше наложена плоска санк-
ция с решение на служебния 
кабинет „Близнашки“. Това бе 
правилният и коректният под-
ход. Ако той беше предприет 
по-рано, може би щетите ня-
маше да бъдат чак толкова го-
леми за програмата. Лошото е, 
че бяха наложени и голям брой 
индивидуални финансови ко-
рекции на общините. Разбира 
се, изключвайки случаите, при 
които нарушения действител-
но са допуснати, смятам, че в 
останалите санкциите бяха 
поставени необосновано. Счи-
таме, че трябва да намерим 
хоризонтално решение на този 
проблем. Единият вариант е да 
компенсираме санкционираните 
бенефициенти. Водим разгово-
ри, инициирани от вицепремие-
ра по европейските фондове и 
икономическата политика То-
мислав Дончев, защото се полу-
чава така, че общините, които 
всъщност са елемент от сис-
темата, понесоха най-голямата 
щета за грешки, които не се 
дължат на тях. Техните тръж-
ни процедури са били на пред-
варителен контрол от страна 
Управляващия орган по ОПОС и 
на Агенцията по обществените 
поръчки. Комисията за защита 
на конкуренцията и Върховният 
административен съд са по-
твърдили законосъобразност-
та на търговете. Всички тези 
органи са се произнесли, че няма 

дискриминационни критерии, че 
местните администрации са 
спазили нормативните акто-
ве и т.н. Затова е необходимо 
хоризонтално решение, с което 
да се възстанови справедли-
востта. В случаите, при които 
грешките не са по вина на об-
щините, тежестта да се поеме 
от държавата.  

Камарата на строителите 

в България и Българската асо-

циация по водите организират 

за четвърти път национална-

та конференция „Предизвика-

телства при изпълнението на 

обекти по „ОПОС 2007 – 2013“ 

и Програмата за развитие на 

селските райони”. Какви са 

основните трудности, които 

отчитате при реализацията 

на обектите по екологичната 

програма? 

Принципно едва ли някой 
оспорва факта, че проектите, 
които се изпълняват по ОПОС, 
са тежки и комплексни. Те са 
свързани с доста сериозни пре-
дизвикателства - продължител-
ни процедури по съгласуване, по 
изготвяне на техническата 
документация и други. Считам, 
че достатъчно опит беше на-
трупан през изминалите годи-
ни. Това, което мога да отчета 
като научени уроци от про-
грамния период 2007 – 2013 г., 
е осъзнаването на важността 
на европейските средства да 
се реализират национални и 
общински политики, отговор-
ността, която всички носим 
при разходването на парите от 
ЕС, стриктното спазване на 
правилата. 

Целта ни е да вървим към по-
сока опростяване на процедури-
те, защото в някои случаи дос-
та се затруднява изпълнението 
на проектите от администра-

тивна гледна точка. Програм-
ният период  2014 - 2020 г. дава 
възможност за повече стан-
дартизация на документите, 
които ще бъдат обработвани. 
Те може да бъдат администри-
рани и по е-път. По отношение 
на провеждането на обществе-
ните поръчки доста уроци бяха 
научени. Допуснати бяха мно-
го грешки и несъвършенства 
в законодателството. Нужно 
е да се правят реалистични 
анализи на риска при търгове-
те, контролът е необходимо 
да бъде насочен към най-уяз-
вимите места, а не повсемес-
тен и повтарящ се. Това много 
затруднява бенефициентите. 
През изминалите години много-
кратно беше променян Законът 
за обществените поръчки. Това  
създаде немалко стрес в систе-
мата. Предстои изработване на 
нов ЗОП, тъй като на европей-
ско ниво беше приета рамкова 
директива за обществените 
поръчки. Смятам, че транспо-
нирането й в българското зако-
нодателство и въвеждането на 
новостите в сферата също ще 
подобрят процеса и ще елимини-
рат възможностите за грешки 
при търговете. Ще бъдат при-
лагани основните принципи за 
прозрачност, свободна и лоялна 
конкуренция. 

Кога ще бъде одобрен окон-

чателният вариант на „ОПОС 

2014  – 2020“ и ще стартират 

първите тръжни процедури?

Ние ще внесем проекта на 
програмата до края на ноем-
ври т.г. Надяваме се на бързо 
разглеждане и одобрение от 
страна на Европейската коми-
сия. Очакваме това да се слу-
чи в началото на следващата 
година, за да може да стар-
тираме процедурите и да се 
подготвят първите покани за 
проектни предложения. Искаме 
още през първото тримесечие 
да започнем работа по мерки-
те. Приоритетите в новата 
оперативна програма ще бъ-
дат в секторите „Води“, „От-
падъци“, „Опазване чистотата 
на въздуха“, „Биоразнообразие“, 
„Превенция на риска от навод-
нения и свлачища“. Бюджетът 
на програмата ще е сходен 
като този на настоящата - 3,5 
млрд. лв.

 
Страната ни е застраше-

на от санкции заради нерекул-

тивираните стари сметища, 

докъде стигна процесът по 

закриването им? 

Водим непрекъснат диалог с 
Европейската комисия. Изпра-
щаме информация за текущото 
изпълнение на проектите в сек-
тор „Отпадъци“, защото закри-
ването на старите сметища, 
които не отговарят на евро-
пейските изисквания, зависи от 
изграждането на регионалните 

системи за управление на отпа-
дъците. В момента се работи 
по 20 проекта по ОПОС. Освен 
това беше заделен финансов 
ресурс и за рекултивация на съ-
ществуващите. Проектът се 
изпълнява от Предприятие за 
управление на дейностите по 
опазването на околната среда. 
Има незакрити 109 сметища. 
Изпълнението на тези задачи е 
пряко свързано с всичко казано 
до тук – ускоряване на работа-
та по ОПОС. 

Необходими ли са норма-

тивни промени, за да се подо-

бри дейността ви?  

Освен законодателните из-
менения, които споменах, смя-
там, че това, което подлежи на 
усъвършенстване, е начинът, по 
който министерството и него-
вите регионални подразделения 
работят по прилагането на нор-
мативната уредба и на контро-
ла. Поставили сме си като зада-
ча да подобрим координацията и 
взаимодействието между раз-
личните звена на ведомството, 
и с външните партньори. Ще се 
основаваме на принципите, за-
легнали в нашата управленска 
програма, за ресурсна и енер-
гийна ефективност, интегри-
рано управление на водите и 
по-добра администрация. 

Как ще протича взаимо-

действието ви с КСБ?

Искам да благодаря на фир-
мите и на общините, че продъл-
жиха да изпълняват проектите, 
въпреки че бяха спрени плащани-
ята. Наясно съм за трудности-
те и проблемите, които срещ-
наха през този период. Наложи 
се строителите да кредитират 
програмата, продължавайки да 
изграждат обектите. Общини-
те трябваше да понесат тежки 
въздействия върху бюджетите 
си за това, че не получаваха 
средства. 

И в предходния мандат, 
когато бях зам.-министър на 
околната среда и водите и от-
говарях за ОПОС, винаги съм 
разчитала на доброто парт-
ньорство и взаимодействие с 
Камарата на строителите в 
България. Сега се надявам, че 
ще продължим тази традиция, 
която бяхме установили. Убе-
дена съм, че те са коректен 
партньор, на който безкрайно 
много разчитаме за реализаци-
ята на проектите по ОПОС и за 
изграждането на екологичната 
инфраструктура. 

      инфраструктура

Снимки в. „Строител“
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По думите на Лиля-
на Павлова до 7 декември 
трябва да приключи слива-
нето на Министерството 
на регионалното развитие 
и Министерството на ин-
вестиционното проекти-
ране в Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството.  „За 
целта е необходима промяна 
в Закона за устройство на 
територията, както в още 
64 закона. В тази връзка 
през следващата седмица 
ще изменим и 120 наредби 
и постановления. Чак след 
това ще можем да отпушим 
целия процес, свързан с из-
даването на строителни 
разрешения. Работим и по 
нов устройствен правил-
ник, защото в двете минис-
терства има дублиращи се 

дирекции“, поясни министъ-
рът.

„Внесена е промяна в ЗУТ, 
според която само общини-
те  ще издават разрешения-
та за строеж. Започнатите  

процедури обаче ще бъдат 
завършени по досегашния 
ред от МРРБ. Те са 39. Ще 
направим всичко възможно, 
за да се случат максимално 
бързо“,  акцентира тя. 

Към настоящия мо-
мент има назначени двама 
заместник-министри във 
ведомството. Деница Ни-
колова ще ръководи ОПРР, 
Програмата за трансгра-
ничното сътрудничество, 
Дунавската стратегия и 
други. „Най-амбициозната 
задача, която съм си по-
ставила, е да отблокираме 
парите по ОПРР до края 
на годината. За целта ще 
наложим плоска финансова 
корекция, няма да ощетя-
ваме общините с индивиду-
ални санкции, защото това 
веднага рефлектира върху 
строителите. В момента, в 
който се поставят глобите, 
местните власти спират 
да превеждат пари на фир-
мите. Плоската финансова 
корекция ще я платим на 
централно ниво от бюдже-
та, за да дадем глътка въз-
дух на общините. До края на 
месеца съм поставила зада-
ча да се направи предпровер-
ка и да се наложи санкцията. 
Надявам се да получим под-
крепата и на колегите от 
Министерството на финан-
сите“, каза Павлова. Според 
нея същият метод ще бъде 
приложен и по ОПОС. 

По думите й до края на 
годината рискови са 106 
млн. евро по ОПРР. „Ако не 
ги разплатим по текущите 
проекти, ние ще ги загубим 
по правилото за автома-
тично връщане“, подчерта 

тя. „Това е най-големият 
проблем, който стои пред 
нас до края 2014 г.“, акцен-
тира Павлова и добави, че 
„ОПРР 2014 – 2020“ е из-
пратена за съгласуване в 
Брюксел. „Целта е тя да 
бъде одобрена сега. Ако 
това стане, ще можем да 
обявим тръжните процеду-
ри. Ако не,  програмата ще 
бъде разглеждана чак през 
юни“, такива са правилата, 
обясни министърът.  

„Все пак имаме и план 
Б, стига да разполагаме с 
финансови възможности. 
Идеята е поне някои проек-
ти по ОПРР, ОПТТИ и ОПОС 
да бъдат реализирани със 
средства от държавния бю-
джет, а след това парите 
да бъдат възстановени от 
Брюксел. Ако това не ста-
не, 2015 г. ще бъде нулева 
година за строителството. 
Това е големият въпрос, кой-
то стои пред нас и трябва 
да решим до края на месе-
ца“, заяви Павлова.

„Има риск да загубим и 
около 32 млн.лв. по схемата 
за енергийна ефективност 
по ОПРР. Работим това да 
не се случи и на предстоя-
щия комитет за наблюдение 
на програмата ще вземем 
решение по въпроса. Съще-
временно правим и нацио-
нална програма за саниране 
на всички панелни сгради в 
страната. Целта ни е на 
принципа на делегираните 

бюджети да предоставим 
финансиране на общините, 
а те да направят рамкови 
договори за избор на строи-
телите, които ще работят 
на инженеринг. По този на-
чин ще осигурим обекти за 
малките фирми“, добави ми-
нистърът. 

„Сред основните приори-
тети са и новият Закон за 
обществените поръчки и 
промяната на ЗУТ. Камара-
та през последната година 
работи за разделянето на 
ЗУТ на три – Закон за ус-
тройство на територията 
и регионалното развитие, 
Закон за строителството и 
Закон за градоустройство-
то. Ще направим широко 
обществено обсъждане по 
темата. Най-накрая трябва 
да въведем и типови доку-
менти за строителство, 
за надзор и за доставка. 
Необходимо е час по-скоро 
да направим нужните про-
мени, защото Европейска-
та комисия не приема като 
цяло нашите правила за 
провеждане на обществе-
ни поръчки. А финансовите 
корекции, които ни се на-
лагат, са заради търгове-
те“, подчерта Павлова.  Тя 
добави, че за да се отпуши 
инвестиционният процес, 
в момента в Народното съ-
брание се разглеждат про-
мени в Закона за държавна-
та собственост, които ще 

позволят по-бързо проти-
чане на отчуждителните 
процедури. „Нормативният 
акт в момента не действа 
ефективно и трябва да се 
работи в тази насока, за да 
няма повече проблеми“, обяс-
ни Павлова. 

„Водната реформа оста-
ва наш ангажимент. Ще на-
правим междуведомствена 
група, в която да разглеж-
даме промените. МРРБ ще 
е бенефициент по „ОПОС 
2014 – 2020“ и ще разрабо-
тим централизирано 28-те 
регионални инвестиционни 
планове. През това време 
ще се изграждат недовър-

шените или незапочнатите 
проекти по „ОПОС 2007 – 
2013“, акцентира министъ-
рът. 

По време на срещата 
бяха дискутирани и пробле-
мът с връщането на ДДС на 
строителите, администра-
тивният капацитет на об-
щините и въвеждането на 
е-търгове. Договорена бе 
и предстояща дискусия на 
МРРБ с НСОРБ и КСБ.  

„Надяваме се новият 
Закон за обществените 
поръчки да не се прави на 
тъмно. Подготвили сме 
предложение за правилник 
за прилагането на сегаш-
ния. Промяната в ЗУТ също 
е сред нашите приорите-
ти“,  заяви инж. Светослав 
Глосов и добави, че се надява 
на добър диалог с МРРБ.   

Като задача на минис-
терството бе посочена 
подкрепата за най-бедните 
региони в страната. Това 
ще е в правомощията на 
зам.-министър Иван Аспа-
рухов, досегашен кмет на 
Мездра. Той ще отговаря 
за регионалните съвети и 
ще разработва целенасо-
чена програма и политика 
за финансирането на тези 
региони. 

Министър Павлова и ръ-
ководството на КСБ обсъ-
диха и темите за еврокодо-
вете и паспортизацията на 
сградите. 

Министър Лиляна Павлова: 

Като ресорен министър, отговарящ за регионално-
то развитие и благоустройството, за мен беше важно 
една от първите ми срещи да е с Камарата на стро-
ителите в България. Обсъдихме редица наболели про-
блеми, които не търпят отлагане. Моето желание е 
да разширим сътрудничеството между двете страни. 
На първо време е необходимо  бързо да се възстанови 
форматът на Консултативния съвет към МРРБ, но в ра-
ботещ вариант. Трябва да бъдат разплатени и огромни 
задължения към строителния бранш, които са по всички 
европейски програми. От голямо значение е да имаме 
добра координация между министерството, КСБ и На-
ционалното сдружение на общините в България. Това са 
най-важните задачи, които съм си поставила, и мисля, 
че ако се изпълнят, ще можем да решим проблемите.

 от стр. 1 Снимки Денис Бучел
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Миглена Иванова

ОП на КСБ – Кюстендил, 
проведе спортен празник 
по повод Деня на строи-
теля. Мероприятието се 
състоя в комплекс „Лима“ 
в местността Студен 
кладенец, а участниците 
премериха сили в турнир 
по тенис на маса. Това е 
първата подобна иници-
атива, организирана от 
местното представител-
ство на Камарата. Идея-
та е събитието да стане 
ежегодно. Председателят 
на ОП на КСБ – Кюстендил, 
инж. Светослав Борисов 
приветства участниците 
в срещата. „По стара тра-
диция на този ден се слага 
край на работния сезон и 

строителите се завръщат 
по домовете си. В съвре-
менните условия почивка 
за строителя няма – рабо-

ти се, докато не се изпълни 
всичко по обектите, и в се-
гашната ситуация най-ак-
тивният строителен сезон 

е по това време на година-
та“, каза инж. Борисов. „На-
шата професия е не само 
най-интересната и най-
престижната, но е и една 
от най-трудните. Затова 

организираме 
мероприятие 
с призив към 
всички колеги 
да поемат дъх 
от тежките 
задачи, които 
са си постави-
ли, и в духа на 
традицията 
да се съберем 
и почетем на-
шия празник. 
Нека най-до-
брият състе-
зател победи“, 
допълни инж. 

Борисов. 
След оспорвана игра 

първото място в турнира 
по тенис на маса спече-
ли председателят на ОП 
на КСБ - Кюстендил. Той 

обаче отстъпи купата 
на състезателя на второ 
място – Митко Каменов 
от Перник. По време на 
тържествена вечеря гра-
моти за отлично предста-
вяне получиха инж. Калина 
Каменова от ОП на КСБ 
-Перник, Емил Георгиев и 
Олга Пешева от звено „Ре-
гистър“  в централното 
управление на Камарата. 
Грамотите и купата връ-
чи инж. Николай Станков, 
зам.-председател на УС на 
КСБ и председател на ОП 
на КСБ – София. Той подне-
се на инж. Светослав Бо-
рисов и специална награда, 
подготвена от екипа на 
ОП на КСБ – Кюстендил, за 
доброто му представяне в 
турнира.

Мартин Славчев

Първото разширено 
заседание на УС на На-
ционалния клуб на строи-
телите ветерани (НКСВ) 
се проведе на 14 ноем-
ври в централната офис 
сграда на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). На него присъст-
ваха председателите на 
регионалните клубове в 
страната. 

Заседанието беше 
открито от председа-
теля на НКСВ инж. Тодор 
Топалски. Той предста-
ви официалните гости 
– изп. директор на КСБ 
инж. Иван Бойков и Рене-
та Николова, главен ре-
дактор и прокурист на в. 
„Строител”. 

„Целта на това за-
седание е да се обмени 
опит, защото се смя-
та,  че нашият клуб е 
сравнително нов. Това е 
първата подобна среща, 
която организираме. Бла-
годарим за подкрепата на 
КСБ и на в. „Строител“. 
Ние имаме информация за 
дейностите в отделните 
клубове, за мероприятия-
та, които са проведени. 
За нас обаче е важно 
всички вие да споделите 
опита, който имате”, за-
яви инж. Топалски. 

Зам.-председатели-
те на НКСВ инж. Виктор 
Шарков и инж. Иван Сто-
янов изнесоха доклади 
как е протекло чества-
нето на Деня на строи-
теля в звената на клуба 
в страната, информация 
за обмяна на опит между 
различните представи-
телства, както и резул-
татите от предложени-
ята за удостояване със 

званието „Почетен граж-
данин”. 

„След като НКСВ беше 
учреден миналата година, 
изминахте сериозен път. 
За нас беше важно да ви-
дим как започва съвмест-
ната ви работа заедно с 
Областните представи-
телства на КСБ. Имаше 
много въпроси към мен, но 
в края на краищата, както 
разбирам, нещата тръгна-
ха”, каза изп. директор на 
КСБ инж. Иван Бойков. Той 
отчете свършеното от 
Камарата през тази годи-

на и това, какво предстои 
в бъдеще. „Захванали сме 
се с амбициозна задача 
за следващите години. 

Започваме да работим ак-
тивно по професионална-
та квалификация на стро-
ителните работници. 

Отчитаме, че този въпрос 
не е решен в държавата. 
Имаме амбицията да на-
правим квалификацията 
на нашите строителни 
работници такава, каква-
то е в Германия”, допълни 
инж. Бойков.

Срещата продължи с 
представяне на подробна 
информация за предпри-
етите инициативи от 

страна на клубовете на 
строителите ветерани 
в страната. Инж. Да-
мян Камбуров и Димитър 
Йончев, председатели на 
структурите в Бургас 
и Самоков, представиха 
извършените дейности 
през изминалата година. 
Отчет за работата на 
клуба в Пловдив направи-
ха инж. Саркис Гарабедян 
и Пепа Енчева. Също така 
бяха изнесени доклади от 
звената във Велико Тър-
ново, Ямбол, Димитров-
град, Плевен, както и от 
секция „Гражданско стро-
ителство” към софийския 
клуб. 

Снимки авторът

Снимки Денис Бучел

Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков (в средата) заедно с председателя на НКСВ инж. Тодор 

Топалски и зам.-председателя инж. Иван Стоянов

Председателят на ОП на КСБ – Кюстендил, инж. Светослав 

Борисов (в средата) с отличените участници

Председателят на Клуба на 

строителите ветерани в 

Димитровград инж. Кольо 

Парушев

Амбицията на Областното представителство е турнирът да стане ежегоден

    НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
    НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО 
Г-Н ГЕОРГИ КАЗАНДЖИЕВ - ДОБРИЧ, 80-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - СОФИЯ, 75-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЦАНКО МАРКОВ - В. ТЪРНОВО, 75-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н ТАНЮ ТАНЕВ – СОФИЯ, 75-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н ТОДОР ТОДОРОВ – Г. ОРЯХОВИЦА, 70-и ЮБИЛЕЙ

Г-Н ГЕОРГИ КАМЕНОВ – ПЛЕВЕН, 70-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 юбилей.

 Цялата Ви трудова дейност е била в строителния 
отрасъл.

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

17.11. 2014 г.      С УВАЖЕНИЕ:
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ 
   ИНЖ. ТОДОР ТОПАЛСКИ
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Екип КСБ
Таня Бъчварова, гл. екс-
перт, ръководител про-
ект „Мониторинг на об-
ществени поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията при обществените 
поръчки в отрасъл „Стро-
ителство“ през септем-
ври 2014 г. Посочват се 
тенденциите при търго-
вете в сектора и е напра-
вен сравнителен анализ 
с предходния месец. Мо-
ниторингът включва общ 
преглед на критериите за 
възлагане на поръчките.

Обявените обществе-
ни поръчки през септем-
ври са 308 бр. за общо 
483 млн. лв. Наблюдава 
се ръст на броя с 99 и на 
стойността с  53 млн. лв. 
спрямо предходния месец 
на 2014 г. Поръчките с обя-
вена прогнозна стойност 
са 248 бр., или 70,5%  от 
обявените през септем-
ври. Търговете без обяве-
на стойност са 60 бр., или 
19,5% от всички за месеца, 
с което се запазват нива-
та от август. 

Обявени поръчки по вид на 

строителството

- Инженерна инфра-
структура -  88  бр. об-
ществени поръчки на 
стойност 302 млн. лв., или 
28,6% от обявените за ме-
сеца. Тенденцията е ръст 
с 20 бр. в сравнение с пред-
ходния месец. Стойност-
та намалява с 85 млн. лв.

- ВиК  инфраструкту-
ра -  20 бр. обществени 
поръчки на стойност 131 
млн. лв., или 6,5%. Наблю-
дава се ръст от 33,3% на 
броя спрямо август и уве-
личаване на стойността 
със 111 млн. лв.

- Сградно строител-
ство - 58 бр. обществени 
поръчки на стойност 27 
млн. лв., или 18,8%. Броят 
е с 14, или с 31,8% по-ви-
сок, а стойността – с 11 
млн. лв., или 68,8%.

-  Енергийна инфра-
структура –  20 бр. об-
ществени поръчки на 
стойност 15 млн. лв., или 
6,5%. Броят е с 9 повече, а 
стойността - с 12 млн. лв.

- Проектиране и над-
зор -  122 бр. обществени 
поръчки на стойност   8 
млн. лв., или 39,6%. Броят 
е с 51 повече, стойността 
нараства с 4 млн. лв. 

Обявени обществени  

поръчки по сектори

Обявените общест-

вени поръчки в сектор 

„Инженерна  инфраструк-

тура“ през септември са 
88 бр., или 28,6% от всички 
за месеца, като се отчи-
та ръст спрямо август с 
29,4%. Те са разпределени, 
както следва:

- Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура – 50,1% от обявени-
те обществени поръчки в 
сектора.

- Почистване и корек-
ция на речни корита, от-
водняване и увеличаване 
на пропускателната спо-
собност на реки, рехаби-
литация и поддържане на 
пристанища -  10,2% от 
обявените обществени 
поръчки в сектора.

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

- Сметища за битови 
и строителни отпадъци 
– 1,1% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора.

- Насипни работи - 4,5% 
от обявените обществе-
ни поръчки в сектора. 

- Ново строителство и 
реконструкция на паркове, 
детски площадки, стади-
они и зони за отдих - 33% 
от обявените поръчки в 
сектора. 

- Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа – 1,1% от обявени-
те обществени поръчки в 
сектора.

Обявените обществе-

ни поръчки в сектор ВиК 
през септември са 20 бр., 

или 6,5% от всички за ме-
сеца, като бележат ръст 
с 33,3% спрямо август. Те 
са разпределени, както 
следва:

- Ново строителство и 
ремонт на пречиствател-
ни станции за битови и 
отпадъчни води  - 20% от 
обявените обществени 
поръчки в сектора.

- Ново строителство и 
ремонт на помпени стан-
ции – няма обявени  об-
ществени поръчки. 

- Строителство и ре-
конструкция на водопро-

водни мрежи и канализа-
ция - 80% от обявените 
обществени поръчки в 
сектора.

- Рехабилитация на 
колектори - няма обявени 
обществени поръчки.

- Строителство на 
утаител и резервоари - 
няма обявени обществени 
поръчки.

- Проект за воден ци-
къл - няма обявени об-
ществени поръчки. 

Сондажни работи -  
няма обявени обществени 
поръчки.

Обявените общест-

вени поръчки в сектор 

„Сградно строителство“ 

през септември са 58 бр.,  
или  18,8%  от всички за 
месеца, като бележат 
ръст с 31,8%. Те са разпре-
делени, както следва:

- Ново строителство 
– 22,4% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора. Наблюдава се ръст 
на нивата спрямо предход-
ния месец   на 2014 г.

- Реконструкция, ре-
монтни работи и  др. видо-
ве строителни дейности 

– 77,6% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора. Наблюдава се ръст.

Обявените общест-

вени поръчки в сектор 

„Енергийна  инфраструк-

тура“ през септември са 
20 бр.,  или 6,5% от всички 
за месеца, като бележат 
ръст с 81,8%. Те са разпре-
делени, както следва:

- Мерки за енергийна 
ефективност -  15% от 
обявените обществени 
поръчки в  сектора. От-
чита се ръст на нивата 
в сравнение с предходния 
месец. 

- Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи 
–  85% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора.

Обявените общест-

вени поръчки в сектор 

„Проектиране и строи-

телен надзор“ през сеп-
тември са 122 бр., или  
39,6% от всички за месе-
ца, като бележат ръст 
със 71,8%. Те са разпреде-
лени, както следва:

- Осигуряване на екс-
пертни и технически ус-
луги, консултации, тех-
ническа помощ – 2,5% от 
обявените обществени 
поръчки в сектора.

- Изготвяне на инвес-
тиционен проект и ав-
торски надзор - 72,1% от 
обявените обществени 
поръчки в сектора. Наблю-
дава се ръст.

- Строителен надзор и 
изготвяне на паспорти за 
обекти – 25,4% от обяве-
ните обществени поръчки 
в сектора, като се отчи-
та ръст.

Обявени обществени  

поръчки по критерий 

„Възложител“

Обявените обществе-
ни поръчки от общините 
през септември са 230 бр., 
или 74,7% от всички за ме-
сеца. Наблюдава се ръст с 
49,4% в  сравнение с пре-
дходния месец на 2014 г. 
Поръчките в комуналния  и 
обществен сектор са 13  
бр., или 4,2% от обявените, 
което е с 44,4% повече от 
август.

Болниците и учебни-

Инженерна 
инфраструктура 

28,6% 

Енергийна 
инфраструктура 

6,5% Сградно 
строителство 

18,8% 

Проектиране и 
надзор 
39,6% 

ВиК 
инфраструктура 

6,5% 

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
критерий „Брой“, септември 2014 г.

62,5% 

3,1% 

5,6% 

1,7%

27,1%
 Инженерна инфраструктура

 

Енергийна инфраструктура

 

Сградно строителство

 

Проектиране и надзор

 

ВиК инфраструктура

 

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
критерий „Стойност“, септември 2014 г.

Снимка Десислава Бакърджиева
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те заведения са обявили 
96 бр., или 2,9%. При тях 
ръстът е с 50%. Минис-
терствата и агенциите 
са обявили 45 обществени 
поръчки, или 14,6%. Това е 
с 21,6% повече от предход-
ния месец. Другите обяве-
ни обществени поръчки са 
11 бр., или 3,6%. Отчита 
се ръст с 8 бр.

Фактори за несигурна 

среда

Често срещани нео-
босновани прекомерни из-
исквания в критериите за 
подбор на изпълнителите 
на обществените поръч-
ки през септември 2014 г. 
са критерии, водещи до 
субективизъм по отноше-
ние на показатели като 
методология, концепция, 
план за работа, промяна в 
последователността на 
технологичните процеси и 
оценка на риска.

Условия, влияещи негатив-

но върху конкуренцията

Констатациите на 
експертната група към 
КСБ, изпълняваща монито-
ринг на условията, влияе-
щи негативно върху сис-

темите за възлагане на 
обществените поръчки в 
България, са, че в рамките 
на анализа за септември 
2014 г. допуснатите на-
рушения и ограничител-
ните критерии, водещи 
до субективни решения и 
поставяне на бариери, са в 
четири броя обществени 
поръчки. Отчита се пови-
шение с 3 бр. Те са разпре-
делени по сектори, както 
следва:

- Инженерна инфра-
структура и ВиК –  2 бр. 
допуснати условия, влия-
ещи негативно върху кон-
куренцията. Наблюдава 
се ръст на нивата спрямо 
август.

- Сградно строител-
ство - няма допуснати не-
съответствия. Отчита 
се спад.

-  Енергийна инфра-
структура -  няма несъ-
ответствия. Отчита се 
спад  на нивата.

- Проектиране и стро-
ителен надзор – 2 бр. ре-
гистрирани несъответ-
ствия. Отчита се ръст.

Регистрирани  

несъответствия

Поръчка №  00541-2014-

0011, възложител община 

Бяла  
Ремонт на четвърто-

класна пътна мрежа – път 
VAR 2071/Попович – Дюли-
но.

Цитат: „Критерий за 
оценка на офертите е 
„икономически най-изгодна 
оферта“ при посочените 
по-долу показатели:

Показател: Финансов 
показател Ф1 - цена в лева 
за м2.   Възстановена ас-
фалтобетонова настилка 
с плътна асфалтобетоно-
ва смес за износващ пласт 
с дебелина 4 см ръчно; те-
жест 85 т.

Показател: Финансов 
показател Ф2 - цена в лева 
за м3 доставен и положен 
трошен камък за основен 
пласт; тежест 4 т.

Показател: Финансов 
показател Ф3 - цена в лева 
за тон доставен и ръчно 
положен плътен асфалто-
бетон за профилиране; те-
жест 11 т.“

Коментар:  Ф1 – веро-
ятно се  разбира цената 
на крайния продукт,  т.е. 
асфалтобетоновата на-
стилка. Не става ясно 
какво се разбира  под Ф3. 
Смесват се понятията за 
два различни показателя.

Поръчка  № 02759-2014-

0001, възложител „Спорт-

на София 2000“ ЕАД

Изграждане на мно-
гофункционален спортен 
комплекс в парк „Възраж-
дане“, Зона  Б5-4 , по про-
грама  JESSICA-ОПРР

Цитат: „Критерий за 
оценка на офертите „ико-

номически най-изгодна 
оферта“ при посочените 
по-долу показатели:

Показател: финансова 
оценка; тежест 65 т.

Показател: техническа 
оценка - надграждане на 
минимални технически ха-
рактеристики: SBR гранул 
за настилката за футбол 
и мини футбол и бр. туфи 
за настилката за тенис на 
корт; тежест 35 т.“

Коментар:  Начинът 
на задаване на показател 
„техническа оценка“  е аб-
солютно неразбираем. В 
какви  мерни единици ще 
се  измерват  SBR (сти-
рен-бутадеинова гума) 
гранулите например?

Поръчка № 00017-2014-

0016, възложител община 

Берковица  

Разработване на общ 
устройствен план на об-
щина Берковица по обосо-
бени позиции: 

Обособена позиция 1: 
Изготвяне на общ  устрой-
ствен план на община Бер-
ковица.

Обособена позиция 2: 
Изготвяне  на екологична 
оценка (ЕО)  и оценка  на 
съвместимостта (ОС) на 
ОУПО – Берковица, съглас-
но ЗООС И 3БР.

Цитат: „1. Показател: 
икономическа и финансова 

сигурност; тежест 30 т. 
2. Показател: приход 

от предоставени услуги, 
сходни с предмета на по-
ръчката; тежест 30 т. 

 3. Показател: предло-
жена цена; тежест 40 т.“

Коментар: Неясни по-
казатели – показател 1 е 
субективен.

Поръчка №00043-2014-

0003, възложител община 

Дулово 

Изработване на про-
ект за общ устройствен 
план на община Дулово

Цитат:  „1. Гаранция 
за участие в настоящата  
обществена поръчка в раз-
мер на 1% от прогнозна-
та стойност. 2. Общата 
стойност на оборота от 
услуги, сходни с предмета 
на обществената поръчка, 
изпълнени през последните 
5 години, в зависимост от 
датата, на която участ-
никът е учреден или е за-
почнал дейността си, да 
бъде не по-малко от поло-
вината от прогнозната 
стойност на поръчката, 
или 62 500,00 лв.“

Коментар: Изискване-
то в ЗОП е гаранцията за 
участие да е в абсолютна 
сума, но не повече от 1%. 
Отпадна изискването за 
информация за общия обо-
рот и т.н.

ПРСР  
RURAL 

DEVELOPMENT 
PROGRAMME

 

OПОС 

OPERATIONAL 
PROGRAMME  

 “ENVIRONMENT”  
 

Общини 

Municipalities  

Министерства и 

агенции 

Ministries and 
Agencies

Други      
Others  Regional 

Development 
Priorities  

ОПРР

 

Column1 0 0 2 0 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Разпределение на нарушенията по оперативни програми

 
Критерии за възлагане на обществени поръчки

Използва се от 

възложителя 

в 56 бр. 

обществени 

поръчки, или 

в 18,2% от 

обявените за 

септември.

Използва се от 

възложителя 

в 144 бр.  

обществени 

поръчки, или 

в 46,7% от 

обявените за 

септември.

Липсват критерии в 

108 бр. обществени 

поръчки, или 35,1% 

от обявените за 

септември.

Това са предимно поръчки 
„Договаряне без обявление“.  

Снимка Денис Бучел
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Доц. Стоянов, на какъв 

етап е реализацията на 

съвместната идея на КСБ 

и ВСУ за организиране на 

обучение по магистърска-

та програма  „Управление 

на инвестиционни проек-

ти” в Пловдив?

В основата на тази идея 
е зам.-председателят на 
КСБ Пламен Иванов, който 
отговаря за обучението и 
професионалната подготов-
ка на кадрите в строител-
ството. 

Става дума за обуче-
ние в един магистърски 
курс на ВСУ, което да бъде 
предназначено за ръковод-
ния персонал на пловдивски 
строителни фирми и за да 
бъде по-удобно за колегите 
от бизнеса, Областното 
представителство в Плов-
див предложи и ние приехме 
тази инициатива да се ре-
ализира при тях. Преди две 
седмици стана и самото 
записване на новите ни сту-
денти. Това са 12 души със 
завършено висше образова-
ние. От началото на декем-
ври нашите преподаватели 
започват да четат лекции 
и да водят семинари като 
обучение в естествената 
среда на нашите студенти 
– в прекрасния офис на ОП на 
КСБ в града под тепетата.

Този курс по „Управление 
на инвестиционни проекти” 
освен задължителната си 
част, която е акредитирана 
от Националната агенция 
по оценявания и акредита-
ция, ще има и един модул, 
който е по искане на наши-
те партньори от КСБ за 
усъвършенстване на сред-
ния управленски кадър (спе-
циалисти с висше образова-
ние) в строителните фирми 
в Пловдив по теми, които 
допълнително ще уточним. 
Идеята е тези хора да пре-
минат още един цикъл на 
обучение - семинари, диску-
сии и др., и да се срещнат  
с изтъкнати професионали-
сти от бранша най-често на 
големи строителни обекти, 
което също сме уговорили. 
Стремежът ни е да им по-
кажем добрите строителни 
практики. После ще диску-
тираме по тях, ще ги оценя-
ваме, анализираме и т.н., за 
да могат те да се приложат 
и във фирмите, откъдето ид-
ват нашите нови студенти. 

Как бихте характери-

зирали първия випуск на 

това обучение от гледна 

точка на базово образова-

ние, служебна позиция, от-

ношение към строителния 

отрасъл? 

Съгласно изискванията 
за прием в магистърския 
курс на ВСУ имаме две кате-
гории специалисти - това са 
строителни инженери и ико-
номисти, които упражняват 
професията си в строител-
ния отрасъл. Базата, върху 
която ще готвим тази ма-
гистратура, има в основа-
та си инженерна или иконо-
мическа квалификация. Въз 
основа на тази подготовка 
на нашите студенти ние 
надграждаме, като им да-
ваме нови знания, които да 
ползват като ръководители 
или специалисти от строи-
телните фирми.

В свое интервю за в. 

„Строител“ Пламен Иванов 

казва: „Трябва да заемем 

активна позиция за обра-

зованието и подготовка-

та на кадрите и това да 

стане един от основните 

приоритети на Камарата, 

ако искаме да развиваме и 

в бъдеще солиден строи-

телен бизнес с качествени 

специалисти, с основни 

правила и дисциплина в ра-

ботата. Разбира се, осо-

бено внимание трябва да 

отделим и на израстване-

то на средните ръководни 

кадри, които трябва да са 

до такава степен техни-

чески грамотни, че да мо-

гат  да вдъхват доверие 

у работниците на обекта, 

да се грижат за тях, да по-

знават добре и технологи-

ята, да могат да работят 

с новите машини”.

Именно. Затова стреме-
жът ни е да им дадем и нови 
икономически знания. В този 
магистърски курс ще видим 
известни преподаватели не 
само от ВСУ, но и от УНСС, 
от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Споразумяхме се с КСБ 
в подготовката да участ-
ват и изявени професионали-
сти от практиката, които 
да проведат съответните 
семинари по отдени теми, 
т.е. реално да свържем те-
орията с практиката.

Значи строителните 

инженери от региона ще 

могат да завършат при вас 

още една магистратура?

Да, независимо от завър-
шеното до тук образование 
- инженерно (ССС или ПГС) 
или икономическо, те ще 
завършат още една магис-
тратура по управление на 
инвестиционни процеси. 

Как ще решите въпро-

сите по техническата ор-

ганизация на обучението 

- учебната база, настаня-

ването на студентите, 

пътуването на преподава-

телите, структурата на 

учебното разписание?

Ще започна с учебното 
разписание като основен 
елемент от подготовката 
на нашите студенти. Съ-
образили сме се с това, че 
и студентите, а и препода-
вателите през работната 
седмица имат своите оби-
чайни планирани за годината 
занимания. Интензивното 
обучение - лекции, упраж-
нения, семинари и т.н., ще 
се извършва в петък, съ-

бота и неделя. А учебната 
база, както стана ясно, ни 
е предоставена от ОП на 
КСБ – Пловдив. Те осигуриха 
лекционна зала, а и сътруд-
ничество за практическа 
работа в местни строител-
ни фирми. Помислено е и за 
бита на преподавателите.

Дали ще бъда прав с 

твърдението си, че на 

практика става нещо 

ново? От една страна - 

зам.-председателят на 

КСБ Пламен Иванов, който 

отговаря за обучението и 

професионалната подго-

товка на строителните 

кадри, от друга - вие като 

преподавател във ВСУ, 

но и като председател на 

секция „Професионално 

обучение и квалификация в 

строителството” в Кама-

рата, разбира се,  и с одо-

брението на съответните 

ръководни органи поставя-

те началото на различна-

та подготовка на кадри за 

бранша?

Точно така е. И затова 
не мога да не изкажа лично-
то си удовлетворение от 
факта, че активно участ-
вам в осъществяването на 
тази идея. Впрочем, ние във 
ВСУ отдавна търсим въз-
можности да реализираме 
такова намерение в реалния 
живот, да съставяме учеб-
ни програми, да провеждаме 
лекционни курсове, които да 
бъдат полезни за строител-
ния бизнес. 

Струва ми се, че тази 

идея идва тъкмо навреме, 

след не особено активния 

прием на студенти в ин-

женерните направления на 

висшите учебни заведения 

тази година. Затова има 

различни причини - демо-

графски и икономически, 

сложна учебна материя, 

желание на младежите да 

учат в чужбина.

Да, приемът показа из-
вестен отлив от строи-
телното инженерство. Но 
съвместната идея на ВСУ 
и КСБ назря преди това. Ко-
ментирали сме я подробно и 
с Пламен Иванов, и със зам.-
председателя на Камарата 
и председател на ОП на КСБ 
– София, инж. Николай Стан-
ков. Идеята е да бъдем по-
лезни на работещия бизнес и 
да даваме знания, от които 
той има нужда. 

Освен Пловдив, оста-

ват още областни градо-

ве, които нямат ВУЗ-ове, 

където да се преподава 

строително инженерство, 

но пък и там има солидни 

строителни фирми. Пред-

виждате ли подобно обу-

чение да бъде организирано 

и в други райони на стра-

ната?

Нека първо да кажа, че 
КСБ е организация, която 
пряко и много силно е анга-
жирана със своите членове, 
както и с фирмите, вписани 
в ЦПРС. Повишаването на 
квалификацията на строи-
телите на всяко едно упра-
вленско равнище е особен 
приоритет. Просто с Плов-
див стартираме.

Виждам, че пред каби-

нета ви чакат студенти. 

Последен въпрос – освен за 

пряката преподавателска 

работа и ангажираността 

с идеите на КСБ, разкаже-

те и за своята научна ка-

риера.

Първо ще кажа, че про-
веждането на един такъв 
магистърски курс в Плов-
див е предизвикателство, 
което отнема и време. Ако 
правилно разбрах въпроса 
ви, трябва да кажа, малко и 
в кръга на шегата, че всеки 
доцент все някога ще поис-
ка да стане професор. Но 
всяко нещо с времето си. 
Продължавам научната си 
работа, свързана с доктор-
ската дисертация. Инте-
ресно е, защото става дума 
за непрекъснатия контрол 
в областта на строител-
ството – от идеята, мате-
риалите, изграждането, до 
последващото развитие на 
обекта.

КСБ и ВСУ „Любен Каравелов” стартират 
в Пловдив магистърска програма 
„Управление на инвестиционни проекти”

Георги Сотиров

Доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов е завършил висшето 
си образование в „нашето учи-
лище” - ВСУ „Любен Каравелов”, 

както сам казва, през 1987 г. 
След това, до 1996 г., работи 
като технически ръководител 
в ГУСВ. Изградил е двата зна-
кови 16-етажни жилищни блока 
в столичния район „Слатина”. 
Печели конкурс за асистент и 
постъпва на работа във ВВСУ, 

чийто приемник днес е ВСУ. 
Води упражнения по предмета 
„Организация на строител-
ството”. През 2004 г. защитава 
докторска степен „Организа-
ция и управление на строител-
ството” на тема „Изследвания 
за усъвършенстване на контро-

ла и информационното осигуря-
ване в производствената дей-
ност на строителната фирма”. 
През следващата година става 
доцент. До 2013 г. е ръководи-
тел-катедра.

 Нашата среща е по повод 
на реализацията на сериозните 

идеи на Камарата на строите-
лите в България да влияе актив-
но в процеса на подготовка на 
строителни кадри.

 Доц. Стоянов е председа-
тел на секция „Професионал-
но обучение и квалификация в 
строителството" в КСБ.

Снимки 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. 



то на разходната част“, 
акцентира Фандъкова. 

Тя каза още, че й пред-
стои последна година от 
мандата. „София оста-
на инвеститор номер 1 
в България в годините на 
криза. Успяхме да запазим 
финансовата стабилност 
на общината. Най-голе-
мият проект за петте 
години безспорно е този 
за метрото. Бяха пусна-
ти 13 км линии и 13 нови 
метростанции, заедно с 
което изградихме 4 буфер-
ни паркинга. Трудно мога 
да изброя всички улици и 
булеварди, които успяхме 
да ремонтираме“, заяви 
Фандъкова. Тя посочи, че 
за 5 години изцяло са об-
новени 84 км улици и буле-
варди, изградени са 14 км 
нови, както и близо 100 км 
канализация. „За мен като 
кмет екологията е изклю-
чително важна. Вярвам, че 
София е зелен град, и това 
е едно от най-големите ни 
богатства. Факт е, че за 5 
години сме засадили 6 хил. 
нови дръвчета на терито-
рията на столицата, пре-
образихме паркове и гра-
дини, отворихме врати на 
два нови - този на Военна 
академия и „Врана“, добави 
Фандъкова.

През периода са инвес-
тирани 92 млн. лв. в стро-
ителството на 47 детски 
градини. Изпълнени са 
мерки за енергийна ефек-
тивност за 19 млн. лв. в 76 
учебни сгради. Изградени 
са здания за Втора англий-
ска езикова гимназия и На-
чалното училище в Бусман-
ци. До края на годината ще 
бъде завършена сградата 
и на 84-то ОУ в с. Герман. 
Построени са 3 спортни 
зали, както и 15 детски 
площадки в парковете и 
градините. В закупуване 
на медицинска апарату-
ра и ремонтни дейности 
на здравни заведения са 
вложени почти 3 млн. лв. 
Изграждат се 13 центъра 
за настаняване от семеен 
тип. Отворени са два за 
кризисно настаняване на 
бездомни.

 „С хората от моя екип 
се посветихме на една 
мисия заедно с граждани-
те на София. Това беше 
грижата за културата и 
изкуството. Имахме ка-
уза, която защитавахме. 
Независимо от външната 
оценка, смятам, че успях-
ме да постигнем засилен 
интерес към сектора и 
зараждане на новата кул-
турно-творческа индус-
трия. Помогнахме на мно-
го съвременни творци от 
всички поколения да разра-
ботят проектите си, кое-
то им даде възможност да 
участват в този културен 
процес“, подчерта кметът. 

По отношение на град-
ския транспорт Фандъкова 
заяви, че за тази година са 
подменени с нови 46 авто-
буса, като останалите 80 
се очаква да бъдат доста-
вени през 2015 г.
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Свилена Гражданска

„Проектобюджетът 
на Столичната община за 
2015 г. е 1,46 млрд. лв. Той 
е почти със същия размер, 
както и този за 2014 г. В 
него предвиждаме собст-
вените приходи да бъдат 
558 млн. лв. Капиталовата 
програма е 705,76 млн. лв., 
от които 391,37 млн. лв. са 
по линия на Европа“. Това 
заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова. Тя и 
заместникът й Дончо Бар-
балов представиха проек-
тобюджета на Столич-
ната община. Фандъкова 
поясни, че средствата от 
Брюксел са по проекти от 
програмния период 2007 – 

2013 г., които предстои да 
бъдат завършени следва-
щата година. Предвиде-
ните данъчни приходи са 
близо 259 млн. лв., а неда-
нъчните – 299 млн. лв. 

Приоритетите в про-
ектобюджета за 2015 г. 
на София бяха предста-
вени на Консултативния 
съвет по бизнес. В него 
участие взеха инж. Све-
тослав Глосов, председа-
тел на УС на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, инж. Симеон Пешов, 
почетен председател на 
КСБ, Огнян Донев, пред-

седател на Конфедераци-
ята на работодателите и 
индустриалците в Бълга-
рия, Евгений Иванов, изп. 
директор на КРИБ, Сашо 
Дончев, председател на 
УС на Българска стопан-
ска камара, и други. 

„За следващата година 
залагаме завършването на 
5 детски градини и ще за-
почнем строителството 
на 8 нови. За 15 септември 
отваря врати и ново учи-
лище в район „Кремиковци“. 
Ще е готов и Музеят за 
история на София. Пред-
стои пълно ремонтиране 

на парка на Националния 
дворец на културата. 
Продължаваме и с реали-
зацията на програмата за 
реконструкция на пътища 
и булеварди. Ще рехаби-
литираме бул. „Цариград-
ско шосе“, бул. „Сливница“ 
в участъка при надлеза 
на жк „Захарна фабрика“. 
В обсега ни ще попадне 
и бул. „Витоша“ както в 
частта за довършване на 
пешеходната зона, така и 
цялостна реконструкция 
от НДК до Южния парк“, 
допълни Фандъкова. 

„Изключително важно 
е, че напролет пускаме 
в движение нови 9 км ме-
тролинии и 9 станции. 
Свързваме подземната 
железница с летище Со-
фия и с Бизнес парка, т.е. 
допълнително около 90 
хил. пътници ще използ-
ват най-модерния и удо-
бен градски транспорт“, 
подчерта кметът. 

Сред останалите про-
екти, заложени за 2015 г., 
е строителството на 

третия метродиаметър - 
бул. „Ботевградско шосе“ 
– „Овча купел“. Предвиж-
дат се изграждане на 
пристройка на 2 етажа с 
физкултурен салон и клас-
ни стаи в 98-о училище, 
район „Надежда“, на прис-
тройка и надстройка на 
Първа английска езикова 
гимназия, изграждане  на 
ул. „Обиколна“ в участъ-
ка от бл. 211 до бул. „Ко-
пенхаген“, корекция на р. 
Драгалевска. През 2015 г. 
Столичната община ще 
реализира и реконструк-
ция на бул. „Монтевидео“ 
от бул. „Никола Петков“ 
до бул. „Президент Лин-
кълн“, на ул. „Проф. Иван 
Странски“, бул. „Владимир 
Вазов“, бул. „Дондуков“ от 
Младежкия театър до ул. 
„Кракра“, бул. „Арсеналски“ 
и на бул. „Прага“. Планира-
ни са и средства за закри-
ване и рекултивация на 
депото в Долни Богров. 
През следващата година 
ще бъдат обновени и За-
падният парк, и главният 

вход на Северния парк. Ре-
монтирана ще бъде и зоо-
логическата градина. 

„За мен е важно през 
2015 г. да успеем да изпъл-
ним нашите ангажименти 
и проектите, които сме 
защитили“, добави Фандъ-
кова. По думите й и през 
следващата година няма 
да бъдат увеличавани да-
нъците в София.

„Към 30 септември т.г. 
изпълнението на бюджета 
на Столичната община е 
72,3%. С около 20 млн. лв. 
повече са приходите в 
сравнение със същия пе-
риод миналата година. 
Особено важно за мен е, 
че данъчните постъпления 
са изпълнени на 75,9%. От-
читаме и изпълнението в 
разходната част, което е 
традиционно за това вре-
ме на годината. Разплаща-
нето по големите обекти, 
като повечето от тях се 
завършват през есента, 
предстои до края на 2015 г. 
Очаквам да имаме добър 
резултат и в изпълнение-

Йорданка Фандъкова, кмет на София: 

Проектобюджетът на София за 2015 г. е 1,46 млрд. лв.

Кметът на София Йорданка Фандъкова представи на Консултативния съвет по бизнес 

приоритетите в проектобюджета за 2015 г. 

Снимки Денис Бучел

При подготовката на проектобюджета за 2015 г. 
бяхме изправени пред предизвикателството, че опе-
ративните програми за периода 2014 – 2020 г. все 
още не са одобрени. Трябва да отчетем и че жите-
лите на София вече са свикнали и очакват от нас 
едно значително ниво на инвестиции в града и него-
вото непрестанно развитие. Направили сме всичко 
възможно да компенсираме липсата на европейско 
финансиране до голяма степен със собствени сред-
ства на общината. 

През 2015 г. се очаква да завърши изграждането 
на система за контрол на нивото на реките. За видео 
наблюдение се предвижда сериозна инвестиционна 
програма в размер на 3 млн. лв. В областта на обра-
зованието за текуща издръжка са заложени средства 
в размер на 34,11 млн. лв. В капиталовата програма 
са планирани 2,5 млн. лв. за изграждане на ново улично 
осветление и 1 млн. лева за основен ремонт. 

Предвидена е и реализацията на трафик система 
за близо 8 млн. лв. В капиталовата програма имаме 
планирани 74,4 млн. лв. за основен ремонт на улична-
та мрежа, а за изграждане - 48 млн. лв. 

От тази година има приложение за мобилни ус-
тройства – „Данъци на София“, където всеки може да 
проверява текущите си задължения към Столичната 
община. В момента извършваме тестове за свързва-
не в реално време със системата на КАТ за прехвър-
ляне на МПС-та. Много е добра събираемостта на 
налога върху превозните средства към 30 септември 
т.г. Тя е 83%, или 59,8 млн. лв. от заложени 72 млн. лв. 
Това е над 7 млн. лв. повече спрямо същия период на 
миналата година. Неданъчните постъпления са 200,7 
млн. лв. при план от 289,7 млн. лв. За такса битови 
отпадъци събираемостта е 72,5%. 

Дончо Барбалов, зам.-кмет:
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Лот 1 от автомагис-
трала „Марица” е изпълнен 
на около 65%, а лот 2 – на 
около 80%. Това стана ясно 
след инспекция на мини-
стрите на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова, 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски и председате-
ля на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура” инж. Ла-
зар Лазаров. На място те 
бяха запознати от изпъл-
нителите на двата пътни 
участъка Оризово – Дими-
тровград и Димитровград 
– Харманли от АМ „Мари-
ца” с причините за заба-
веното строителство 
на обекта. Като главни 
проблеми бяха посочени 
закъснели отчуждителни 
процедури, силното пре-
овлажняване на почвите 
заради обилните валежи, 
необходимостта от до-
пълнително укрепване на 
откосите по пътя, както и 
появата на археологически 
находки по протежението 
на магистралата.

„Заедно с изпълнители-
те обсъдихме нови стро-
ителни графици и поиска-
хме уверения, че този път 
дейностите ще бъдат из-
вършени спрямо тях. Още 
отлагания са недопусти-
ми. В противен случай рис-
куваме да загубим цялото 
финансиране от ЕС за из-
граждането на магистра-
лата”, коментира Лиляна 
Павлова. Министър Мос-
ковски призова изпълните-
лите за пълна мобилизация 
на човешки и технически 
ресурси и без компромиси 
в качеството на строи-
телните дейности да се 
върви с бързи темпове към 
финализиране на обекта. 

По думите на минис-
тър Павлова при мека зима 
и благоприятни условия 
цялата магистрала може 

да бъде напълно завърше-
на през август 2015 г. 

И з г р а жд а н е т о  н а 
лот 1 и 2 от аутобана се 
съфинансира от Кохези-
онния фонд на ЕС и дър-
жавния бюджет чрез ОП 
„Транспорт 2007 - 2013”. 
Изпълнител на лот 1 - 

Осем компании и обединения се борят за изпълнение 
на рехабилитацията и реконструкцията на 35,46 км от 
път III-707 от км. 0+000 до км. 10+186 и от км. 10+825 до 
км. 36+101 в област Ямбол. Това стана ясно, след като 
офертите в открита обществена поръчка за строи-
телство бяха отворени в Агенция „Пътна инфраструк-
тура”. Кандидатите по реда на подаване на офертите 
са: „Автомагистрали – Черно море” АД; ДЗЗД „Пътища 
Инженеринг”, в което участват „Пътища и мостове” 
ЕООД и „Технострой – Инженеринг 99” АД; ДЗЗД „Бака-
джик 2014” с партньори „Технопътстрой” ЕООД и „Инж-
стройинженеринг” ЕООД; „ИСА 2000” ЕООД; Консорциум 
„Страбаг” ДЗЗД, съставено от „Страбаг” АГ и „Шрабаг” 
ЕАД; „Брилянт Табоада Леонардо” ДЗЗД, в което са „Бри-
лянт – Слънчев бряг” ООД, „Конструксионес Табоада и 
Рамос” ООД, „МР Сивил Уъркс” ООД и „Конструксионес 
Леонардо Мигелес” ООД; Обединение „Стралджа 84” с 
участници „Трейс Груп Холд” АД и „ПСФ Мостинженеринг” 
АД; Консорциум „ПХП – Ямбол 84”, в който са се сдружи-
ли: „Хидрострой” АД, „Пътстрой Бургас” ЕООД и „Пътно 
поддържане – Сливен” ЕООД. 

Участъкът от път III-707, който ще бъде ремонти-
ран, започва след кръстовище „Петолъчката” с път 
I-6. Преминава през град Стралджа и селата Водени-
чане, Палаузово, Недялско и Първенец и завършва при 
кръстовището с път II-53 Ямбол – Бургас. Прогнозна-
та стойност на строително-монтажните работи е 
18 850 262 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 
дни. Проектът - лот 84, е предвиден за изпълнение по ОП 
„Регионално развитие 2007 - 2013”. Той ще бъде финан-
сиран със средства от Европейския фонд за регионално 
развитие и републиканския бюджет, при условие че има 
освободен финансов ресурс.

Снимка авторът

Няма да се допускат повече забавяния на 
строителството

Оризово – Димитровград, 
който е с дължина 31,4 км, 
е „Кооператива Муратори 
& Чементисти - Чи. Ем. Чи. 
Ди Равенна”. Стойност-
та на договора за СМР е 
159 755 613 лв. Изпълни-
тел на лот 2 - Димитров-
град – Харманли с дължина 
34,22 км, е Сдружение „Ма-
рица хайуей”, състоящо 
се от „Пътностроител-
на техника” АД и „ПОРР 
Технобау унд Умвелт” АД. 
Техният контракт е за 
146 564 400 лв.

След посещението на 
лот 1 и лот 2 двамата ми-
нистри направиха провер-
ка и на друг участък от АМ 
„Марица” - от 98-и до 108-и 
км. В тази част се изпъл-
нява ново дясно платно, 
тъй като трафикът пре-
минава само в лявото, а 
то е в експлоатация пове-
че от 35 г. Финансиране-
то на дейностите се осъ-
ществява със средства 
от националния бюджет. 
Изпълнител на този учас-
тък е „ПСТ холдинг” АД. 
Участъкът трябва да бъде 
завършен до май 2015 г.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-жо Алексиева, тре-

тата по територия общи-

на в страната с 52 населе-

ни места се ръководи от 

три дами – вие, замест-

ничката ви Цветислава 

Цветкова и секретаря на 

общината Райна Драгано-

ва. Как се справяте?

Женско царство, но 
така са решили хората. 
Имаме нужда и от колега 
мъж, защото ние сме малко 
по-импулсивни, но за смет-
ка на това сме по-органи-
зирани.

Константин Иречек 

определя местната ке-

рамика като „съвърше-

но старинна по форма 

и орнаментика“. Според 

стари документи по вре-

ме на Възраждането, ко-

гато местната школа е 

достигнала разцвета си, 

тук са се въртели над 300 

грънчарски колела. Какво 

се случва с този занаят  

днес?

Покрай керамиката 
активно развиваме някои 
форми на туризъм. Един 
от най-предпочитаните 
маршрути е през ждрело-
то на р. Ерма до Музея на 
бусинската керамика и Му-
зея на киселото мляко в с. 
Студен извор. Нещо пове-
че - заимстваме опит от 
други страни и общини и 
при желание на туристите 
организираме нещо като 
обучение. Гостът сяда на 
грънчарското колело, върти 
го и се опитва да работи с 
глината, а майсторът по-
казва.

Инициативата стар-
тира по европейски про-
ект, финансиран по ОП 
„Регионално развитие“, 
за около 500 хил. лв. Той е 
партньорски, с участието 
на още три общини - Дра-
гоман, Сливница и Брезник, 
и ние сме водещи по него. 
Завладяващо е да почувст-
ваш магията на глината, 
на докосването до нея на 

пръсти, от които се ражда 
нещо ново и уникално. За-
това може би керамиката 
е устояла на превратнос-
тите на времето.

Идеята за такъв вид 
туризъм е перспективна и 
ще я развием още. Сега на 
дневен ред е организация на 
пленер за деца с майстори 
на грънчарското колело от 
страната.

Говорейки за деца - как-

во е състоянието на обра-

зователната инфраструк-

тура?

Нашата гимназия дава 
знания на 300 ученици. Няма 
да издам някаква тайна, ако 

кажа, че средствата, т.н. 
делегирани бюджети от 
държавата, не стигат. Но 
отново с европейски пари, 
отпуснати по проект по 
ОПРР за въвеждане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност, със 780 хил. лв. 
реновирахме цялата сгра-
да. Поставихме покривна 
изолация, хидро- и топлои-
золация, подменихме догра-
мата. Намалихме и разходи-
те за отопление, което е 
голямо перо за издръжката 
на едно училище. Плани-
раме чрез подкрепата на 
Норвежка програма да под-
меним котлите, така че 
от нафта да преминем на 

твърдо гориво - с пелети, 
за които имаме достатъч-
но суровина наоколо. В мо-
мента подготвяме проект, 
с който да кандидатства-
ме за финансиране.

Следващата година 
предстои да обновим из-
цяло и детската градина. 
Сега успяхме да направим 
разчупен скатен покрив 
- около 1000 кв. м, за да 

избегнем течовете от хо-
ризонталния. Когато има 
инициативност, нещата 
се случват.

Зимата дойде, а много 

от селата ви са планин-

ски. Как поддържате път-

ната мрежа?

Тази година отделихме 
400 хил. лв. за поддръжка на 
четвъртокласната пътна 
мрежа. Работи се в 13 на-
селени места, защото вре-
мето все още позволява. 
Не можем да не изпълним 
предвидените за бюджетно 
финансиране дейности. Не 
само това – в нашите села 
живеят постоянно към 2100 
души и всеки от тях - заед-
но с възрастните и болни-
те хора, разчита на кмет-
ската администрация.

Вие от в. „Строител” 
постоянно контактувате 
с кметовете на общини-
те в страната и сигур-
но сте чували, че когато 
нещо е свършено добре, 
хората не се интересу-
ват как и защо. Но когато 
нещо не стане – ремонти, 
свлачища, осветление, 

Георги Сотиров

Векове наред и тук, в Трънския край, е проти-
чал интересен и изпълнен с превратности жи-
вот. Археологическите проучвания  показват, че 
още през неолита е имало човешко присъствие. 
За това свидетелстват намерените каменни 
брадви, длета и чукове в землищата на села-
та Ярловци, Реяновци, Бохова, Забел. Обитаеми 
пещери са открити край селата Зелениград и 
Ломница до ждрелото на р. Ерма. 

Край с. Горочевци се намира тракийско све-

тилище. Тук е изкопана оброчна плоча на боги-
нята Хера с посвещение на гръцки език. Друг 
каменен надпис, намерен при Зелениград, сви-
детелства, че на скалния масив се е намирал 
храм на бог Аполон. Открити са златни обеци 
с висулки, бронзови монети на Марк Аврелий и 
Фаустина, глинени лампи, стъклени чаши и др. 
Останали са развалини и от римски селища. 
През Средновековието Трънската покрайнина се  
оформя и развива като духовен център и култур-
но средище. В Знеполе е създадена епископия 
още в края на Х в. и това е сигнал за разгръща-
нето на църковно строителство.

Станислава Алексиева е родена в Трън. Завърш-

ва магистратура по административни практики 

в СУ „Св. Кл. Охридски”. Тя е и бакалавър по геогра-

фия от ЮЗУ „Н. Рилски”.

Има специализации „Управление на проекти”, 

„Публичност и информация”, „Европейско тери-

ториално сътрудничество”, „Европейска админи-

стративна практика”.

Ръководила е реализацията на различни евро-

пейски проекти в общината. Била е секретар на 

Общинския съвет и на община Трън.

Кметът Станислава Алексиева:

Снимки авторът
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И НСОРБ

Уникално е изживяването да посетиш най-голе-
мия и прочут манастир в Трънско - „Св. Архангел 
Михаил“, датиращ от ХIV в. Особена негова забе-
лежителност е античната жертвена маса, положе-
на в средата на олтарната абсида, пренесена от 
езическо светилище в местността Престола до 
ждрелото на Ерма.

Впрочем точно ждрелото е една от дестинации-
те, с които общината иска да привлича туристи и да 
развива бизнес. 

Усещането, че сте част от този дивен кът, е нео-
писуемо. Разходете се до манастирската църква „Св. 
40 мъченици“ до с. Лева река, за да видите едно от 

първите изображения на св. Кирил Философ, изогра-
фисано още през XVII в. Запомнящ се архитектурен 
паметник ще откриете и в с. Пенкьовци - „Св. Пет-
ка“ е най-старата църква в Трънско, чиито основи са 
положени в началото на XIV в. Ценен образец на въз-
рожденската култова архитектура е друг храм - „Св. 
Димитър“ в Ярловци, първият новоизграден в Трънско 
(1835 г.).

И, разбира се, не пропускайте църквата „Св. Ни-
колай” в с. Бусинци,  където през XVIII в. е написано 
Бусинското евангелие. То съдържа преписка от 1784 г. 
за Велико Грънчар, поставил началото на прочутата 
бусинска керамика.

все кметът е виновен.
Към населението в се-

лата добавяме и 2400 граж-
дани на Трън и картинката 
става ясна – 4500 души 
живеят на огромна те-
ритория край границата. 
През лятото те стават 
двойно повече, но това е 
добър показател за бизне-
са. Оживяват търговията, 
пътуванията и т.н.

По ПРСР работим по 
осем пътни отсечки. Из-
вършва се цялостно пре-
асфалтиране, ремонт на 
тротоари, бордюри, по-
чистване на канавки и по-
ставяне на осветление. 
Общата стойност на 
дейностите е 4 млн. лв., а 
дължината на отсечките е 
малко над 15 км. 

От години болната 

тема на Трън е свързана 

с канализацията. Без нея 

хората сякаш живеят в 

отминал век. Как се пра-

ви туризъм със септични 

ями или зауствания в ре-

ката?

Така е. Имаме разрабо-
тен проект по ОП „Околна 
среда“ за общинския цен-
тър, защото броят на на-
селението не отговаря на 
изискванията за еквива-
лент жители. Нека поясня 
- в Трън има канализация за 
отпадъчна вода, но тя не 
се отвежда до пречиства-
телно съоръжение, защото 
такова не е построено. На-
дяваме се на по-добри дни 
през новия програмен пери-
од, от който една година 
просто се изпари, без нищо 
полезно да е свършено през 
нея. Не само за нашата об-
щина, разбира се.

Разговорът ни се про-

веде малко след като съ-

общиха, че ЕК размразява 

плащанията по ОПОС. 

Това е радостна новина 
за всички колеги от стра-
ната. Но все още ясните 
критерии не са разписа-
ни. Иначе сме готови да 
стартираме с предложения 
по програмата за 2014 – 
2020 г. - и с проект за водо-
провод, и за канализационна 
мрежа, и за ПСОВ.  Идейни-
ят вариант за пречиства-
телната станция е одо-
брен от експертен съвет. 

От друга страна, добре 
е, че не започнахме по-рано, 
защото при спирането на 
проектите по ОП „Околна 
среда 2007 - 2013” щяхме 

да зимуваме като разкопан 
град – кал, канавки, разбити 
улици и бордюри. Има общи-
ни със замразени дейности 
и разкопани улици.

Да не говорим и за друга 
недомислица, пак свързана 
с европейските проекти – 
започнахме с оправянето 
на улиците и тротоари-
те, а подземната инфра-
структура оставихме на 
заден план. Имаме подобен 
случай. АПИ направи глав-
ния ни път второкласен, 
международен, към ГКПП 
„Стрезимировци“ преди две 
години. Тогава беше подпи-
сан договор, в който имаше 
клауза, че в следващите 
пет години по никакъв на-
чин целостта на платно-
то не може да се нарушава, 
разбирайте – да се копае за 
канализация. Затова рабо-
тата по канализационната 
инфраструктура се отлага 
за 2016 г., когато ще се на-
ложи да разкопаваме здрав 
и хубав път. Липсва корес-
понденция между отделни-
те звена, ако мога така 
меко да се изразя. Не тряб-
ва да се работи на парче.

Понеже споменахте и 

ГКПП Стрезимировци – 

какво се случва с идеята 

за такъв пункт край ва-

шето с. Банкя и Петачин-

ци от сръбска страна?

Нищо не става. Провеж-
дала съм срещи на различни 

нива, вклю-
чително с 
депутати 
и с минис-
тър-пред-
седател за 
този граничен пункт. Банкя 
е само на три километра 
от Трън, докато Стрезими-
ровци е на 27.

Със съседната стра-
на имаме общ проект по 
транс гранично сътрудни-
чество, по който ще свър-
жем нашата екопътека 
с тяхната, стигаща до 
Погановския манастир. 
Представете си само един 
маршрут за пешеходци или 
велосипедисти през ждре-
лото на р. Ерма до мана-
стира. Природата ни е дала 
всичко.

Тук е най-голямата 

безработица в страната. 

Как може да решите про-

блема?

Има си причини за това, 
за съжаление. Местният 
бизнес създава известен 
брой работни места в ня-
колко малки предприятия. 
Останалото са земедел-
ски производители, които 
наемат сезонни работ-
ници. Все още славата на 
трънските картофи върши 
добра реклама и хората пе-
челят. Но тази дъждовна 
година беше лоша за сел-
скостопанските тружени-
ци. Зеленчуците изгниха на 

полето и по тази причина 
не проведохме нашия Праз-
ник на картофа. 

Имаме и три дърводо-
бивни фирми. Опитваме се 
поне един човек от семей-
ство да има работа.

Какви възможности 

дава общината като ра-

ботодател по програми-

те за временна заетост?

Безработните са към 
700 души. По правило са 
нискообразовани, без про-
фесионална квалификация 
и програмите за временна 
заетост им пречат да тър-
сят постоянна работа, да 

се квалифицират, да полу-
чат занаят. Така - с мет-
лата, с пакетчето семки, 
с кафето и цигарите, ня-
как си е по-лесно. Другите, 
многодетните, дори и да си 
намерят постоянна рабо-
та, не искат да подписват 
трудов договор, защото им 
спират социалните помо-
щи. И се заформя омагьосан 
кръг, от който няма излиза-
не. То е възможно само ако 
в обозримо бъдеще държав-
ната политика по отноше-
ние на ромската общност 
акцентира на образование-
то и трудовите навици.

Разкажете за благоус-

тройствените меропри-

ятия в общинския център 

и в селата.

В отдалечените села 
асфалтовият път стига 
до площада. Както е и в ця-
лата страна, впрочем. Това 
дава възможност хората 
да пътуват, микробусите 
да ги обслужват, да се за-
реждат магазинчетата. 
В града е чисто, защото 
сами извозваме битовия 
отпадък. Скоро предстои 
закриването на нашето 
сметище и рекултивация-
та му. 

На изток от западна-

та граница - от вашия 

град, започва България. 

Модерните европейски 

практики станаха ли дви-

жеща сила в бита, култу-

рата, образованието, ико-

номиката?

Ще започна по-отда-
леч. От другата страна 
на границата е държава, 
която още не е член на 
ЕС, но добре се ползва 
от предприсъединител-
ните фондове. Опитваме 
се да бъдем европейци и 

да мислим по-раз-
лично, отколкото 
преди десетина 
години. Дали ус-
пяваме?

Ситуацията в 
общината, нейно-
то развитие все 
още категорично 
не отговарят на 
самочувствието 
ни на европейци. 

Комшиите от 
другата страна на 
границата живеят 
по-цветно. Съхра-
нили са старите 
семейни ценности, 

бит и култура. При нас е 
различно. Хем проявяваме 
изконните български цен-
ности, хем искаме да избя-
гаме от реалностите на 
ежедневието. Затова миг-
рацията е тотална. 

Има ли чуваемост 

между кметската адми-

нистрация и хората? Има-

те ли необикновен ден в 

битието си на кмет?

Хората ни търсят. Осо-
бено за социални дейности. 
Ще дам пример. Със силите 
на общината наскоро раз-
чистихме едни терени за 
спортни площадки и ста-
дион. Вместо да продадем 
дърветата, които нарязах-
ме там, по списък ги преда-
дохме на социално слаби съ-
граждани, т.е. осигурихме 
им отопление за зимата.

Не става въпрос за бла-
готворителност. Това е 
регулярна грижа за хората. 

Необикновен ден? Има-
ло е такъв. Например на Ве-
ликден тази година вслед-
ствие на изключителните 
валежи, които паднаха, ре-
ката подкопа основите на 
един от важните ни мо-
стове.

Оказа се, че нагоре по 

течението на р. Ерма ня-
кой рязал дърва, а клоните 
хвърлил в реката и те за-
пушили проводимостта на 
моста. Докарахме багер 
да разчисти „тапата” и да 
отпуши водата, но осно-
вите на съоръжението се 
пропукаха. Затворихме го, 
а хората възроптаха срещу 
нашето решение, въпреки 
че то беше продиктувано 
от необходимостта да се 
избегне инцидент. После 
ремонтирахме моста, а 
наскоро Междуведомстве-
ната комисия за бедстви-
ята и авариите ни възста-
нови разходите.

Ремонтирахме моста 
с усилията на местните 
майстори строители. 

Какви са плюсовете и 

минусите от това общи-

ната да е гранична?

Плюсовете? Развиваме 
сътрудничество със съсед-
ните общини. А минусите? 
Те са повече. Определено 
проблемите ни от послед-
ните десетина години са 
сякаш забравени и от Бога, 
и от царя.

Сега има някакво раз-
движване и то определено 
се дължи на нашата ак-
тивност по отношение на 
търсенето, кандидатства-
нето, печеленето и изпъл-
нението на европейски 
проекти. 

Хората и до днес съ-
жаляват за ограбването и 
унищожаването на важния 
за региона Завод за галови 
вериги, от който сега са 
останали само руини.  Той 
отваря през 60-те години 
на миналия век като по-
деление на „Балканкар“ с 
предмет на дейност произ-
водство на вериги. По-къс-
но машиностроителното 
предприятие разширява 
периметъра си, специали-
зирайки се в производство, 
сервиз и търговия с компо-
ненти за кари и друга по-
демно-транспортна техни-
ка. В най-силните си години 
е давал препитание на над 
700 души.

Добре че ПРСР насърчи 
инициативата на нашите 
селскостопански произво-
дители за нови дейности. 
Моето семейство напри-
мер отглежда пшеница на 
30 дка бащини земи и пече-
ли от това. 

Мемориалът  
на загиналите  

във войните

Ждрелото на р. Ерма
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Снимка Денис Бучел

НСОРБ адресира към новото правителство 
исканията на местните власти

Страницата 
подготви 
Миглена Иванова

Разширяване на дър-
жавните трансфери за 
общините, въвеждане на 
нова целева субсидия за 
дейности по превенция на 
бедствия в бюджета за 
следващата година и на-
сочване на част от подо-
ходните данъци към мест-
ните бюджети – това 
са част от исканията на 
администрациите, които 
Националното сдружение 
на общините в България 
(НСОРБ) е отправило към 
новото правителство. 
Пълният текст на писмо-
то е публикуван на сайта 
на НСОРБ.

Два са основните прио-
ритета, които сдружение-
то изтъква в посланието 
до кабинета – провежда-
нето на реална финансова 
децентрализация и създа-

ването на устойчива среда 
за усвояване на средства-
та от ЕС, което може да 
се реализира с приемането 
на закон за европейските 
фондове. 

Идеята за норматив-
ния акт даде Томислав 
Дончев, когато беше ресо-
рен министър в предишния 
кабинет „Борисов“. Пра-
вителството на Пламен 
Орешарски се отказа от 
разработването и приема-
нето на такъв нормати-
вен акт с мотива, че има 
твърде кратък срок до 
началото на новия програ-
мен период (2014 – 2020 г.), 
като постанови усвояване-
то на европейските пари 
да става по досегашната 
система.

Вицепремиерът в слу-
жебното правителство 
Илияна Цанова, която от-
говаряше за еврофондове-
те, обаче реши да работи 
по закона. Вероятно тек-

стовете ще са готови в 
началото на следващата 
година, когато ще се про-
веде и общественото об-
съждане за тях. 

Освен подготовката 
на нормативния акт об-
щините настояват да се 
мобилизират усилията 
на централната и мест-
ните администрации за 
приключването на стария 
програмен период 2007 – 
2013 г. 

Те очакват властта да 
продължи да отстоява за-
пазването на подкрепата 
за малките градове по но-
вата Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“, да 
постигне работещ модел 
за определянето на бене-
фициентите във ВиК сек-
тора и да осигури доста-
тъчен ресурс за селските 
райони.

Администрациите ис-
кат обявяването на покани 
за набиране на проекти за 

финансиране с пари от но-
вите оперативни програми 
да стане през следващата 
година. Сред приорите-
тите им е получаването 
на държавна финансова 
подкрепа за изработване 
на общите устройствени 
планове, които трябва да 
са готови през 2016 г.

Те настояват прави-
телството да разрабо-
ти и приеме нов Закон за 
местните данъци и такси, 
който да разшири собст-
вената им приходна база 
в съответствие с възло-
жените им отговорности. 
Ключово искане е приема-

нето на нова методика за 
определяне на таксата за 
битови отпадъци. Местни-
те администрации насто-
яват тя да се определя на 
базата на количеството 
генериран боклук.

За промяна на мето-
диката за определяне на 
такса „Смет“ отдавна 
настояват и работода-
телските организации. 
И тази година обаче се 
предлага въвеждането на 
нова, базирана на генери-
раните количества отпа-
дъци, да бъде отложено. 
Сред исканията е и по-
ефективното управление 

на средствата за образо-
вание, подкрепа за запаз-
ване на жизнеспособните 
училища в малките насе-
лени места, подкрепа за 
туризма, запазването на 
културно-историческите 
паметници, функциони-
рането на читалищната 
мрежа и общинските му-
зеи, галерии и библиотеки.

Настоява се и за спеш-
ни мерки за по-добро вза-
имодействие с общините 
при бедствия, аварии и 
кризи, както и за намира-
нето на решения за подо-
бряването сигурността на 
гражданите.

Кметовете очакват властта да продължи да отстоява запазването на подкрепата 
за малките градове по новата ОПРР

Община  Велинград 
обяви обществена по-
ръчка за изграждане на 
зелена и достъпна град-
ска среда. Процедурата 
е с две обособени пози-
ции – реконструкция и 
рехабилитация на улици и 
благоустрояване на при-
лежащите елементи и ре-
монт и благоустрояване 
на паркове, места за от-
дих и зелени площи.

Прогнозната стой-
ност на поръчката без 
ДДС е близо 3,7 млн. лв. 
Крайният срок за пода-
ване на предложения е 29 
декември, а офертите ще 
бъдат отворени на 30 де-
кември в заседателната 
зала на общинската адми-

нистрация във Велинград.
П о  о б о с о б е н а  по -

зиция 1 предметът на 
поръчката включва ре-
монтни дейности по бул. 
„Съединение”, ул. „Братя 
Маврикови”, ул. „Димитър 
Благоев” и площад „Маке-
дония” в квартал „Чепино”. 
Предвидено е да се под-
менят осветителните 
тела, да се облагороди и 
запази съществуващата 
растителност, преас-
фалтиране на уличната 
мрежа. В участъците с 
павета те ще бъдат пре-
махнати и ще се асфал-
тира, като преди това се 
положи нова пясъчна осно-
ва. Ще се направи и пътна 
маркировка на пешеходни-

те пътеки и велоалеите, 
както и ще се осигури 
достъпна среда за хора с 
увреждания. 

По обособена позиция 
2 са предвидени ремонти 
в парк „Гарата” в Чепино – 
УПИ V, кв. 14, 7228, обект 2: 
Парк под ОУ „Неофит Рил-

ски” – Чепино – УПИ ХI, кв. 
15, имот 7236, обект 3: 
Парк пред Фреша – УПИ III – 
7285, кв. 660, обект 4: Парк 
пред ОДЗ „Слънчице” – УПИ 
I – 4167, кв. 701, обект 5: 
Парк „Триъгълна градинка” 
в Центъра – УПИ II – 7297, 
кв. 1301.

Общините Рила и Радомир обявиха търгове за изра-
ботването на общи устройствени планове. Прогнозната 
стойност на процедурата за Рила е 121 253 лв. без ДДС, 
а за Радомир – 120 хил. лв. Крайният срок за подаване на 
оферта за първата община е 9 декември. Предложенията 
ще бъдат отворени на следващия ден. По поръчката на 
Радомир ще се кандидатства до 10 декември. Офертите 
ще се отварят на 11 декември в сградата на общината.

Изготвянето на ОУП на Рила се предвижда да про-
тече на два етапа. Максималният срок за изпълнение 
на първия е 120 дни след подписването на договора. Из-
браният изпълнител трябва да предаде на местната 
администрация предварителния проект на плана, който 
да отговаря на нормативната уредба и техническото 
задание, както и екологична оценка и оценка за съвмес-
тимост. Вторият етап на проектирането ще е след 
приключване на обществените обсъждания, като се 
отразят необходимите корекции и се подготвят окон-
чателни екологична оценка и оценка за съвместимост. 

Подобна е и процедурата за изработването на ОУП 
на Радомир, като срокът за първия етап от процеса е 
210 дни.

Община Ловеч търси 
изпълнител за подготов-
ката на проекти за Опера-
тивната програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“. 
Срокът за кандидатстване 
е 8 декември, а офертите 
ще бъдат отворени на 9 
декември в 10 ч. в сграда-
та на общинската админи-
страция.

Местната власт иска 
да подготви 6 проекта за 
новия програмен период, 
които да реализира с пари 
от ОП „Региони в растеж“. 
Финансирането за изра-
ботването им е осигурено 
от ОП „Регионално разви-
тие 2007 – 2013“ по линия 
на мярката за техническа 
помощ.

Планира се подготов-

ка на технически паспорт 
и работен инвестиционен 
проект за преустройство 
и реконструкция на Мла-
дежкия дом, проектиране 
на рехабилитацията на 
зоопарка, подготовка на 
технически паспорт и про-
ект за преустройство и 
рехабилитация на Покри-
тия мост, на сградата 
на Фондохранилището, на 
проект за ремонта на ул. 

„Крайречна“, ул. „Осъмска“ 
и ул. „Баховско шосе“, вклю-
чително и въвеждане на 
енергоспестяващо освет-
ление, както и на проект за 
рехабилитация на пешеход-
ната зона в централната 
градска част.

Прогнозната стойност 
на поръчката е 409 600 лв. 
без ДДС, а срокът за за-
вършване на проектите е 
24 август 2015 г. 

Съдействие за реализа-
цията на 3 инфраструктур-
ни проекта поиска кметът 
на община Стара Загора 
Живко Тодоров на среща 
с 11-те депутати от ре-
гиона. Става дума за раз-
ширяването на връзката с 
автомагистрала „Тракия“, 
за тунела под връх Шипка и 
за изграждане на карго ле-
тище край града.

Сред останалите най-
важни проблеми на региона 
кметът изтъкна този с 
Университетската болни-
ца „Проф. Стоян Киркович“, 
която трябва спешно да се 
реформира. По думите му 
това означава и съкраще-
ния, защото не може при на-
малени приходи заради кон-
курентната среда да няма 
и редуциране на разходите. 

Д-р Кирил Добрев – де-
путат от ГЕРБ и бивш 
зам.-министър на здраве-
опазването, уточни, че ле-
чебното заведение трябва 
да се запази като основна 
университетска болница 
в Югоизточна България. 
Според него основният 
проблем е мениджърският, 
финансовият се преувели-

чава, а кадровият е малък.
Депутатите и общин-

ската власт обсъдиха и 
необходимостта от зако-
нодателни промени по от-
ношение на местните да-
нъци и такси, социалната 
политика, Закона за движе-
ние по пътищата, законите 
за концесиите и за енерге-
тиката.

Снимка в. „Строител“
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Министърът на кул-
турата Вежди Рашидов 
посети катедрални я 
храм „Св.  Александър 
Невски”  по покана на 
епископ Тихон, патриар-
шески викарий и пред-
седател на църковното 
настоятелство. Епис-
копът помоли Рашидов 
да съдейства за реа-

В Троян са усвоени 625 хил. лв. за ремонт на улици и 
общинска пътна мрежа. 374 000 лв. от парите са целева 
субсидия от републиканския бюджет, а останалите са 
собствени средства.

Извършени са ремонтни дейности на уличното плат-
но и тротоарите и е положена нова асфалтова настил-
ка на обща площ от над 30 хил. кв. м в града и селата от 
общината. Обновени са и мостови съоръжения, укрепена 
е подпорна стена и са монтирани предпазни огради и па-
рапети. След актуализацията на общинския бюджет са 
подписани договори за рехабилитацията на още 4 пътни 
участъка за близо 61 хил. лв., като ремонтите трябва да 
бъдат извършени до края на този месец.

Продължава и рехабилитацията на уличната мрежа 
със средства, осигурени от Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие на региони-
те“. В някои от участъците ремонтните дейности са 
приключили.

 

 

Започва укрепването на свлачището по пътя за шумен-
ския квартал „Дивдядово“ и участъка на бул. „Велики Преслав“. 
Общата стойност на обекта е над 3 млн. лв. без ДДС. Сред-
ствата са отпуснати от Междуведомствената комисия за 
борба с бедствията и авариите, съобщиха от общинската 
администрация.

В началото на седмицата е подписан договор с вар-
ненската фирма „Хидроалианс“, спечелила обществената 
поръчка за изпълнител на обекта. Проектът предвижда 
проектиране на пътното платно в района на свлачището 
и строително-монтажни работи съгласно одобрените ра-
ботни проекти. Срокът на договора е 365 календарни дни 
от датата на подписването му, съобщават още от общин-
ската администрация.

Рехабилитираните пътища в община Чирпан 
се увеличиха с още 3,9 км, похвалиха се от прес-
центъра на общината.  Лентата на обновената 
отсечка са прерязали кметът на Чирпан Кичка 
Петкова и депутатът от „БСП - лява България“ 
Драгомир Стойнев. Водачите на автомобили вече 
пътуват по обновения четвъртокласен път, кой-
то свързва магистрала „Тракия“ със Стара За-
гора, Чирпан и село Винарово. Ремонтът се реа-
лизира по проект, финансиран с 1 102 953 лв. от 
Публичната инвестиционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на регионите“. Фирмата 
изпълнител е „Пътища Пловдив“ АД. Тя е ремон-
тирала и моста по трасето, стабилизирала е 
пътните банкети, положила е бетонни бордюри 
и нова маркировка.

През следващата го-
дина общинската управа 
във Варна възнамерява 
да тегли над 43 млн. лв. 
заеми. Средствата са не-
обходими за изпълнението 
на няколко важни за града 
проекти, които общин-
ският бюджет не може да 
поеме изцяло. Новият дълг 
ще осигури изграждане на 
детски площадки, ремонт 
на Юнашкия салон, рабо-
тата по пречистването 

на водите на Златни пя-
съци и във Варна, съфи-
нансиране на проектите 
за интегриран градски 
транспорт и новия пеше-
ходен център, изграждане-
то на социални жилища в 
кв. „Аспарухово“ и др. Сред-
ства ще се търсят чрез 
свързаните с европроек-
тите инструменти като 
фонд ФЛАГ и JESSICA, с 
емитирането на облига-
ции и банков кредит.

Общината не надхвър-
ля позволения в закона ли-
мит за поемане на дълг, 
увери зам.-кметът по 
финансите Пейчо Пейчев. 
Към края на тази година 
размерът на дължими-
те заеми ще е около 53 
млн. лв., като годишно об-
щината изплаща по около 
12 млн. лв. за погасяване 
на вноските по тях, разкри 
шефът на общинската фи-
нансова дирекция Стефка 

Кметът на община Несебър Николай Димитров 
инспектира на място строително-монтажните 
дейности по реконструкцията и разширението 
на пътя от входа на Несебър до кръгово кръсто-
вище за кк „Слънчев бряг“. Проектът предвижда 
да се изградят две платна с широчина по 7 м в 
двете посоки и разделителна ивица между тях, 
като пътят е собственост на община Несебър и 
се финансира от бюджета й.

Ще има две кръгови кръстовища на подходите 
към жк „Черно море” и едно при кк „Слънчев бряг-
запад”. До момента е изградено едно, но и по оста-
налите се работи усилено. Ще се поставят тро-
тоари от двете страни, ще се направи велоалея, 
предвидено е озеленяване.

„Разширението ще създаде комфорт за шофи-
ране в градска среда, ще облекчи трафика през 
туристическия сезон, а не на последно място ще 
направи новия квартал на Несебър - „Черно море“,  
по-достъпен и с по-добри комуникации за хората, 
живеещи там“, каза кметът Николай Димитров. 

Многофункционалната зала „Колодрум“ в Пловдив най-ве-
роятно ще отвори врати през лятото на 2015 г. Това заяви 
кметът на града Иван Тотев при инспекция на спортното 
съоръжение. В залата са монтирани над 4 хил. седалки, а още 
2 хил. ще бъдат сложени по-късно. Предстои и изграждането 
на външен паркинг с около 500 места.

В момента общината води преговори с правителството 
да заложи между 8 и 10 млн. лв. в републиканския бюджет за 
2015 г. Според кмета парите ще бъдат достатъчни за за-
вършване на обекта, но е нужно да са предварително заложе-
ни в бюджета, за да не се налага отново да бъде прекъсвано 
строителството.

Община Тро-
ян ще извърши 
цялостна рекон-
струкция на ми-
нералните бани 
в Шипково. Това 
лято собстве-
ността на балне-
оложкия комплекс 
беше прехвърлена 
от държавата на 
общината и в момента администрацията в Троян 
разработва варианти за управлението му. Необходи-
мо е първо да се изгради подпорна стена, което не е 
по възможностите на общинския бюджет в рамките 
на една година. Хотелиерите в региона настояват 
минералните бани да се управляват от общината, 
съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. 

Катедралата ще се обновява с европари лизацията на големия 
проект за реставрация 
и консервация на патри-
аршеската катедрала. 
Храмът „Св. Александър 
Невски”  отскоро има 
издаден документ за 
собственост и вече е 
възможно ремонтиране-
то на величествената 
катедрала и реставра-
цията на ценните сте-
нописи да стане по ев-
ропейски програми. 

„Ще направя всичко 
необходимо да помогна, 
за да може да канди-
датствате за финанси-
ране”, увери министър 

Рашидов.  С неговото 
съдействие ще бъде ор-
ганизирана и специална 
среща на епископ Тихон 
с генералния директор 
на ЮНЕСКО Ирина Боко-
ва. Темата е опазването 
на българското култур-
но наследство.

Епископ Тихон каза, 
че се моли час по-скоро 
да стане готов новият 
български национален 
музей в кв. 500 в цен-
търа на София, чието 
изграждане с европари 
започна в  предишния 
мандат на министър  
Рашидов. 

Господинова. Въпреки че 
на общественото обсъж-
дане в зала „Пленарна“ при-
състваха едва двайсети-
на граждани, някои от тях 
влязоха в разгорещен спор 
със зам.-кмета Пейчев. 
Повод за дебата стана 
намерението на община-
та да вложи до 15 млн. лв. 
за реконструкция, основен 
ремонт и ново изграждане 
на 233 детски площадки 
през следващата година. 
За осигуряване на нужни-
те средства общината 
възнамерява да емитира 
нов облигационен заем в 
размер до 15 млн. лв., кои-
то ще бъдат изплащани с 
пари от местния бюджет.
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Миглена Иванова

В последно време Бъл-
гария редовно присъства в 
челата на международни-
те класации за водещите 
дестинации с най-голям 
потенциал за инвестиции 
в аутсорсинг индустрия-
та и производството. И 
докато пазарът на офиси 
се справя относително 
добре с поемането на нае-
мателите от бизнеса с из-
несени услуги и IT сектора, 
в индустриалния сегмент 
страната ни губи инвес-
титори заради недоста-
тъчното предлагане на 
нови модерни площи, ад-
министративните спънки 
пред бързото строител-
ство за собствени нужди, 
затрудненията с достъпа 
до финансиране, скъпата 
земя в привлекателните 
райони, лошата инфра-
структура и липсата на 
квалифицирана работна 
ръка.

Източна Европа е ин-
тересна за международ-
ните компании,  които 
преместват производ-
ствените си звена от 
Азия или се разширяват. 
Регионът е близо до ос-
новните им пазари и раз-
полага с евтина работна 
ръка – един от основните 
притегателни фактори.

България също е в по-
лезрението на тези инвес-
титори, но се състезава с 
другите държави от реги-
она – с балканските ни съ-
седи, с Чехия, Полша, Сло-
вения, Словакия и други. Те 
привличат по-значителна-
та част от инвестито-
рите заради по-добрата 
материална база, по-бър-
зото административно 
обслужване и не на послед-
но място – със значител-
но по-добрата реклама на 
предимствата си. 

Ние не представяме 
добре пред международ-
ния бизнес това, което ни 
отличава от другите дър-
жави в региона. Отделно 
политическата нестабил-
ност и влошените фискал-
ни показатели и бизнес 
среда също изпращат не-
гативни сигнали към ин-
вестиционната общност. 

Ограничени са и въз-
можностите за предлага-
не на стимули срещу ин-
вестиции – схема, която 
работи успешно в съседни-
те Сърбия и Румъния, как-
то и в другите държави от 
региона. „Подсладителите”  
у нас се предлагат на ниво 
централна администрация 
и процесът по договаряне е 
тежък. Възможностите на 
общините да стимулират 
бизнеса и създаването на 
работни места са силно 
ограничени, включително 
и заради малките им бю-

джети. Така активност-
та в индустриалния и ло-
гистичен сегмент остава 
ограничена, а интересът 
на международните инвес-
титори в повечето случаи 
не прехвърля границите на 
запитването и проучване-
то на пазара. 

Кокошката или яйцето?

Пазарът на индустри-
ални имоти е изпаднал в 
ситуацията с кокошката 
и яйцето. Питаме се кое 
трябва да е първо: базата, 
за да привличаме инвести-
тори, или инвеститорите, 
заради които да се изгради 
базата? 

Повечето компании, 
които се интересуват от 
възможностите в Бълга-
рия, търсят готов про-
дукт, който да наемат 
– новопостроени сгради, 
отговарящи на съвремен-
ните изисквания. Особе-
но когато става дума за 
помещения с контрол на 
температурата.

В групата на наемате-
лите попадат и логистич-
ните оператори, които 
задоволяват нуждите на 
определени свои клиенти 
и нямат сметка да из-
граждат бази. Затова и 
подобни компании трудно 
се съгласяват да стро-
ят за собствени нужди, 
освен ако не преотдават 
част от площите или пък 
цялата база, в случай че 
ангажиментите им при-
ключат. 

Друга група инвести-
тори искат да придобият 
стар индустриален обект, 
който да може да се рено-
вира. Но обикновено удрят 
на камък. От една страна, 
ново предлагане почти 
няма, защото строител-
ството на практика е 
спряло, а на остарялата 
база - или поне на по-голя-
мата част от нея, трудно 
би могло да се вдъхне нов 
живот. Затова фирмите се 
обръщат към другите дър-
жави от региона, в които 

строителната дейност в 
индустриалния и логисти-
чен сегмент от пазара е 
доста по-активна. 

Така в страната ос-
тават представители 
основно от третата гру-
па, която е и най-малка – 
компаниите с интерес да 
инвестират и да развиват 
дейност тук в дългосрочен 
план. Те обикновено прис-
тъпват към строител-
ство според нуждите им и 
плановете им за разширя-
ване в бъдеще. 

Примери за това са: 
германската Behr Hella 
Thermocontrol, която по-
строи завод в държав-
ната индустриална зона 
край Божурище, швейцар-
ската ABB, която откри 
още един завод в България 
край Пловдив, швейцар-
ската Trisa, стартирала 
строителството на ло-
гистична и производстве-
на база в покрайнините 
на София върху собствен 
терен, част от логистич-

ния парк East Ring, Nexans, 
която открива завод в 
Плевен, германската Witte 
Automotive, която разрабо-
ти нови мощности в Русе, 
и т.н.

Точно тази тенден-
ция – строителство за 
собствени нужди, се очак-
ва да продължи, смята 
Олга Стоичкова, търгов-
ски мениджър на Tishman 
International, инвеститорът 
в Sofia Airport Center. 

Това обаче означава 
само едно – каквито и 
инвестиции в производ-
ствения и логистичнен 
сегмент да се очакват, 
те ще са ограничени и си-
туацията на пазара няма 
да се промени кой знае 
колко, ако строителните 
фирми запазят по-плахия 
подход. Спънка пред стро-
ителството на площи, от-
давани под наем, е и срав-
нително скъпата земя, 
заради което възвръщае-
мостта на инвестицията 
е по-бавна. 

Предпазливостта  

преди всичко

Сегментът на индус-
триалните площи така и 
не се разви добре преди 
кризата от 2008 - 2009 г., 
тъй като следва остана-
лите сектори на пазара на 
бизнес имоти и особено 
търговския. Финансовите 
и икономическите сътре-
сения прекъснаха процеса 
и повечето проекти, кои-
то се планираха, така и не 
стигнаха до реализация. В 
следващите няколко годи-
ни логистичният бизнес 
разчиташе най-вече на 
фармацията и на търго-
вците. Едва през последна-
та година-две по-активни 
станаха фирмите най-ве-
че от леката промишле-
ност и особено произво-
дителите на авточасти 
и различни компоненти за 
западноевропейската ав-
томобилна индустрия. 

Инвеститорите изчак-
ват да намерят поне един 
ключов наемател, преди 

да започнат да строят, и 
не искат да поемат преко-
мерни рискове. Наематели-
те обаче искат да видят 
какво точно се строи, 
т.е. обектът трябва да 
е готов поне частично. 
Същевременно банките 
– основният източник на 
финансиране за сектора 
на имотите и строител-
ство, не особено охотно 
кредитират подобни про-
екти. Така се стига до 
омагьосан кръг, от който 
пазарът на индустриал-
ни имоти се опитва да  
излезе. 

Признаци за размразя-
ване и опити за излизане-
то от спиралата вече има, 
като се наблюдават най-
вече в района на София и 
Пловдив. Инвеститорите 
в тези паркове се опитват 
да се възползват от съз-
дадения вакуум на пазара 
заради увеличения брой на 
запитванията от страна 
на бизнеса, но недоста-
тъчното предлагане на 
площи.

През септември при-
ключи първият етап от 
изграждането на държав-
ната икономическа зона 
край Божурище. През ок-
томври инвеститорите в 
логистичния парк East Ring 
представиха новопостро-
ената сграда в комплекса 
край София – на практи-
ка първите площи, които 
излизат на пазара след 
кризата. Вложените сред-
ства само в сградата са  
около 4 млн. евро. Първият 
етап от този парк функ-
ционира от 2008 г. Там е 
разположен студийният 
комплекс край с. Нови хан, 
където се снимат телеви-
зионни предавания. 

Раздвижване има и 

България трудно устоява на конкуренцията на другите държави от Централна и       
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при още един проект край 
с. Кривина, в близост до 
Околовръстното шосе на 
София, както и в строи-
телството край Пловдив. 
В Плевен продължава да 
тече изграждането на за-
вода на Nexans. Компания-
та трябва да се нанесе в 
производствената си база 
следващата година. 

Притегателен цен-
тър за инвеститорите 
в леката промишленост 
и логистиката е община 
Елин Пелин, която е разпо-
ложена на стратегическо 
място – между магистра-
лите „Тракия“ и „Хемус“, в 
близост до направлението 
Видин – Кула (границата с 
Гърция) и Калотина – Со-
фия – Бургас и границата 
с Турция. Това превръща 
района в складова база но-
мер едно в България. 

„Технополис“  откри 
логистичната си база в 
района още през 2007 г., 
последван от завода на 
Bramac край с. Столник. 
По-късно в региона се си-
туираха Billa, „Кавен Ор-
бико“, Penny Market, Lidl, 
„Пикадили“, dm, „Т-Маркет“, 
Univeg и други. Първа копка 
през тази година напра-
виха и от Gebrüder Weiss, 
които изграждат нова 
база, както и швейцар-
ската компания Trisa, коя-
то реализира първата си 
инвестиция извън Швей-
цария. Край с. Мусачево 
отвори врати и завод на 
южноафриканската ком-
пания ALC,  произвеждаща 
луксозни кожени аксесоари 
за автомобилния гигант 
BMW. 

Също край Мусачево се 
планира да бъде изграден 
и мащабен туристически 
проект, инвеститор в кой-
то е азиатският бизнес-
мен Стиван Ло. Сумата, 
вложена в начинанието, е 
1,5 млрд. евро, като наме-
ренията са да се постро-
ят най-големият воден 
парк в света, хотели, кон-
ферентен и изложбен цен-
тър, голям мол, концертна 
зала, казино, спортна база 
и други съоръжения, с кои-
то да се промотира град-
ският туризъм в района на 
столицата.

Друг магнит за ин-
дустриалци и логистици 
е зоната край Раковски 
до Пловдив, както и це-
лият регион около града 
под тепетата в близост 
до магистрала „Тракия”. 
Индустриалната зона на 
Раковски е запълнена и 
доста производствени 
мощности бяха изградени 
в с. Радиново. 

Според консултантски 
компании се засилва инте-
ресът към земя за строи-
телство. Една от най-ма-
щабните сделки през тази 
година е за терена, върху 

който трябваше да бъде 
изграден „Форум София 
мол”,  купен от казахстан-
ски инвеститори. 

Инфраструктурата

Държавните, общин-
ските и частните логис-
тични комплекси, които са 
изградени или са в процес 
на развитие, разчитат 
да привлекат инвестито-
ри най-вече с доброто си 
разположение и с готова 

инфраструктура. Тя и по-
точно – липсата на така-
ва или лошото й качество, 
е един от основните про-
блеми, с които се сблъск-
ват инвеститорите. В 
класацията на Световна-
та банка Doing Business 
например страната ни по-
лучава все по-ниски оцен-
ки заради свързването с 
електрическата мрежа, 
а в последното й издание 
се влошават и позициите 
ни по отношение издава-
нето на разрешителни за  
строеж. 

В повечето случаи фир-
мите, които решават да 
се установят в България 
и избират варианта със 
строителство на база за 
собствени нужди, придо-
биват терен и след това 
трябва сами да изградят 
(или поне основно да ре-
монтират) цялата необ-
ходима инфраструктура – 
пътища, електропреносна 
мрежа, газопроводи, водо-
проводи, канализация и т.н. 
Сблъсъкът с реалността 
се утежнява още повече 
от тромавите админи-
стративни процедури, за-
ради които завършването 
на производствена и/или 
логистична база може да 
се отложи с години.

Индустриалните зони 
значително облекчават 
компаниите, които изби-
рат България, тъй като 
там нужната инфраструк-
тура е изградена и биз-
несът може да придобие 
собствен терен в избра-
ния парк. Така максимално 
бързо се започва стро-
ителството на обекта,  
без да има сблъсък с адми-
нистративните порядки. 

Зоните край Русе, Ви-
дин и Свиленград са сред 

най-старите действащи 
в страната. Техен соб-
ственик и оператор е 
държавната Национална 
компания „Индустриални 
зони“. Компанията напред-
ва с изграждането на ин-
дустриалните паркове в 
Бургас, София (Божурище) 
и Варна, а в сравнително 
начален етап на разви-
тието си са зоните край 
Телиш (Плевен) и Карлово. 

В индустриалния парк 
в Телиш вече се изпълнява 
проектът на корейската 
компания „Азия Инвест“, 
която влага около 85 
млн. лв. в производството 
на гъби. Фирмата планира 
да разшири инвестициите 
си, като изгради и птице-
ферма. Запитвания има и 
за Карлово, където тече 
строителство на необхо-
димата инфраструктура. 

„Индустриален парк – 
Русе“ е общински. В него 
са разположени производ-
ствените бази на заводи-
те за авточасти на „Мон-
тюпе“ и Witte Automotive, 
както и други производ-
ствени предприятия. На 
територията на страна-

та функционират и още 
подобни зони, които са 
частни, общински или са 
изградени на принципа на 
публично-частното парт-
ньорство. Сред примерите 
се нареждат „Индустриа-
лен парк София-изток”, 
„Индустриален парк – Шу-
мен“ и други.

България имаше ам-
бициозни планове за ин-
дустриалните зони.  В 
първоначалния график на 
Национална компания „Ин-
дустриални зони“ беше за-
ложено изграждането на 
доста повече обекти до 
края на 2013 г. Капиталът 
на компанията обаче беше 
намален над три пъти до 
30 млн. лв., а останалите 
пари бяха върнати в бю-
джета заради преструк-
турирането на админи-
стративните звена в 
системата на Министер-
ството на икономиката и 
енергетиката. 

Наемният пазар

Липсата на активно  
строителство потиска 
наемния пазар в сегмен-

та на индустриалните и 
логистични имоти. Делът 
на празните площи про-
дължава да се свива, като 
към края на септември 
достига 2,4% от общия 
обем, сочат данните на 
консултантската компа-
ния Forton International. Това 
подкрепя и ръста на цени-
те на площите.

От консултантската 
компания отчитат, че за 
първи път от 2008 г. на-
емните нива записват 
ръст, тъй като много от 
наемателите не откриват 
подходящите за тях поме-
щения, но пък проявяват 
склонност да направят 
компромиси. Така наемите 
на първокласните площи 
в София например скачат 
със 7% през третото 
тримесечие на годината 
до средните 3,75 евро за 
кв. м – най-високо ниво от 
началото на 2012 г. Воде-
щи са цените на площите 
в района на летището, къ-
дето въпреки това е реги-
стриран и най-силен темп 
на усвояване на наличните 
площи и свободни почти 
няма. 

Фармацевтичната 
компания Roche Bulgaria 
например се премести на 
ново място – в Търговски 
център „Европа“, който е 
в района на летището и 
не изпитва никакви про-
блеми с намирането на 
обитатели. Запълнени 
са и околните логистич-
ни бази, включително и 
складовите помещения в 
Sofia Airport Center, като 
според Олга Стоичкова 
се наблюдава възходяща 
тенденция при търсене-
то на складове с площи 
от 350 до 500 кв. м и 1500 
– 2000 кв. м. 

„Сега е характерно, че 
наличните складови площи 
в столицата са усвоени, 
но не се очаква увелича-
ване на инвеститорската 
активност”, коментира   
Стоичкова. Според нея 
основният двигател на 
пазара ще бъдат новите 
производства. „Възможно 
е да станем свидетели и 
на разширяване на логис-
тичните операции в сред-
носрочен план, но това ще 
зависи, първо - от иконо-
мическата ситуация, и 
второ - от развитието 
на магистралния пръстен 
и първокласната пътна 
инфраструктура. Тяхното 
разрастване ще привлече 
и интерес на производите-
ли от леката индустрия, 
които работят за износ 
към ЕС”, смята тя.

Според данни на Симе-
он Митев от консултант-
ската компания „Шанс-96” 
най-търсени на пазара 
са по-малките складови 
площи и те намират най-
бърза реализация. Около 
половината от общото 
търсене е за площи до 
300 кв. м, а 20 на сто – за 
пространства от 300 до 
750 кв. м. 

Най-видим е  обаче 
недостигът на площи, 
когато става въпрос 
за по-големи складови и 
промишлени сгради. Дис-
баланс според Митев 
има и между търсенето 
и предлагането на т.нар. 
от него складови площи 
с логистична услуга. Те 
се ползват от клиенти 
с малки обеми товари за 
съхранение, например на 
палети. 

      Източна Европа, когато става въпрос за привличането на инвеститори

Снимки Денис Бучел
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Емил Христов
Ренета Николова

България се нуждае от 
реформи във ведомства-
та за борба с измамите 
и корупцията. Това заяви 
генералният директор на 
Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ) 
Джовани Кеслер, който бе 
на посещение у нас.

Той и министърът на 
вътрешните работи Весе-
лин Вучков дадоха съвмес-
тен брифинг след проведе-
на среща в МВР.

„Кеслер препоръча мно-
го внимателно да прочетем 
препоръките в годишните 
доклади на ЕК, където ос-
новен акцент е антико-

рупционната политика, и 
особено препоръките на до-
клада на ЕК, който ще бъде 
публикуван в края на яну-
ари“, обясни вътрешният 
министър Веселин Вучков. 

Явно на ниво антико-
рупция нещата не стоят 
както трябва - дали зара-
ди комуникация с ЕК, дали 
като неразбиране, очевидно 
трябва да говорим на един 
език. За последните 4 - 5 го-
дини у нас са били изграде-
ни БОРКОР, специализирани 
съд и прокуратура, които 
са за противодействие на 
организираната престъп-
ност и корупция. Очакваме 
да разберем дали според 
ЕК това е достатъчно, или 
нещо трябва да променим, 

коментира Вучков.
„Радваме се да видим 

правителство, което се 
е ангажирало с борбата 
с измамите и подкрепя 
ОЛАФ“, каза  генералният 
директор на Европейската 
служба за борба с измами-
те (ОЛАФ) Джовани Кеслер. 
Той подчерта, че срещата с 
вътрешния министър е по-
твърдила ангажиментите 
на МВР в борбата с изма-
мите и тяхното разслед-
ване. „Да бъдат защитени 
интересите на граждани-
те е общ интерес, важно 
е и за ЕС, и за България“, 
допълни генералният ди-
ректор на ОЛАФ и посочи, 
че сътрудничеството в 
тази посока е послание за 

поети ангажимен-
ти в разследване-
то, разкриването и 
санкционирането на 
случаите на измами и 
постигане на реални 
резултати.

От своя страна 
министър Вучков 
изрази категорич-
ната си позиция, че 
мястото на АФКОС 
е в МВР и ще остане 
непроменено, независимо 
от предстоящите законо-
дателни промени във въ-
трешното ведомство. От 
неговите думи стана ясно, 
че министерството оказ-
ва сериозна експертна по-
мощ на специализираното 
звено на Върховната кас-

ационна прокуратура за 
противодействие на изма-
мите с европейските фон-
дове. Министърът  изрази 
и своето задоволство, че 
в новата Европейска ко-
мисия ОЛАФ и борбата с 
измамите влизат в ресо-
ра на зам.-председателя 

Кристалина Георгиева.  
Поводът за визитата 

на Джовани Кеслер бе го-
дишната професионална 
конференция „Европейски 
партньори срещу корупци-
ята“. Форумът се органи-
зира съвместно от МВР и 
ДАНС.

Свилена Гражданска

Депутатите прехвърлиха функциите от закри-
тото Министерство на инвестиционното проек-
тиране на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Това стана с приети на първо 
и второ четене промени в Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Измененията се налагат заради 
новата структура на Министерския съвет, одобрена 
от Народното събрание на 7 ноември 2014 г. Вноси-
тели на текстовете в ЗУТ са Николай Нанков и група 
депутати от ГЕРБ.

С измененията съгласуването и одобряването 
на инвестиционни проекти за строежи от първа и 
втора категория за над 10 млн. лв., финансирани с 
публични средства, както и издаване на разрешения 
за строеж, ще се извършва от общинските или от 
областните администрации. А тези, за които вече 
са стартирали процедурите и са били в правомощия-
та на министъра на инвестиционното проектиране, 
ще се довършват от министъра на регионалното 
развитие. Той ще отговаря и за Дирекцията за на-
ционален строителен контрол и Агенцията по геоде-
зия, картография и кадастър, както и ще назначава 
Национален експертен съвет по устройство на те-
риторията и регионална политика и ще организира 
неговата работа. 

Новият председател на 
Върховния касационен съд се 
очаква да бъде избран на 29 
януари следващата година. 
Висшият съдебен съвет ще 
направи втори опит да оп-
редели наследника на проф. 
Лазар Груев, след като пър-
вия път - на 25 септември, 
нито един от двамата кан-
дидати - Павлина Панова и 
Таня Райковска, не успя да 
събере нужните 17 гласа. 

Процедурата бе откри-
та на 20 ноември, точно по-
следния ден от мандата на 
проф. Лазар Груев. По закон 
в двете поредни заседания 
членовете на съвета могат 
да внасят предложения за 
кандидатури за председател 
на ВКС. Това ще са датите 

от заседанията на съвета 
на 27 ноември и 4 декември. 

Според приетата хро-
нограма до 11 декември 
кандидатите трябва да 
представят концепциите с 
вижданията си за управле-
ние на съда. На 19 януари 
2015 г. Етичната комисия 
пък ще излезе със станови-
ще за притежаваните от 
участниците нравствени 
качества, а ден по-късно 
Комисията по предложения-
та и атестирането ще да 
обяви дали те имат и не-
обходимите професионални 
качества за високия пост.

До избора на нов пред-
седател на ВКС Таня Рай-
ковска ще е изпълняваща 
длъжността. Това решиха 

членовете на ВСС. Нейната 
кандидатура бе одобрена с 
14 гласа „за”, 5 „против” и 4 
„въздържали се”. Опонентът 
й Красимир Влахов получи 7 
гласа „за”, 9 „против” и 7 
„въздържали се”.

Висшият съдебен съ-
вет не избра нито един 
от двамата кандидати за 
председател на Софийския 
апелативен съд. Единият 
– доскорошният титуляр 
и временно отстранен от 
длъжност Веселин Пенге-
зов, получи 1 глас подкрепа, 
16 „против”, а 5-има се въз-
държаха.

Другият претендент – 
изпълняващият длъжността 
председател Стефан Гроз-
дев, беше подкрепен от 11 

души от съвета, 6-има бяха 
против и 5-има се въздър-
жаха. За да има избор, е не-
обходимо мнозинство от 13 
гласа на членове на съвета.

Този резултат означа-
ва, че съветът ще трябва 
да проведе трети избор за 
поста. Ключовият съд, кой-
то покрива територия от 
Видин до Сандански, е без 
ръководител от края на май, 
когато Пенгезов получи че-
тири обвинения за измама с 
еврофондове. Разследване-
то срещу него е от 2010 г. 
и беше възобновено няколко 
дни след като съветът от-
кри процедура за избор на 
председател и малко преди 
първият му мандат да из-
тече.

Гарантират поддържа-
нето на трасетата със 
закон. Това става ясно от 
внесено предложение за 
промяна на Закона за пъ-
тища от народни предста-
вители от ГЕРБ. Според 
мотивите на депутатите  
изменението цели осигу-
ряване на непрекъсната, 
безопасна и нормална екс-
плоатация на участъците, 
включително и при зимни 
условия. С предложената 
промяна в текста на чл. 30, 
ал. 3 от ЗП се предвижда 
дейностите по изгражда-
нето, поддържането (вклю-
чително зимното) и ремон-
та на републиканските 
трасета в границите на 
урбанизираните терито-
рии да се осъществяват 

по взаимна договореност 
между общините и Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
съответно Национална 
компания „Стратегически 
инфраструктурни проек-
ти“. 

Действащата към мо-
мента уредба според депу-
татите след изменението 
на Закона за пътищата, 
обнародвано в Държавен 
вестник, бр. 16 от 2014 г.,  
усложнява реализирането 
на основните дейности по 
зимното поддържане в на-
селените места до 100 хил. 
жители.

Синхронизирането на 
дейностите на един и същ 
пътен участък, съответ-
но във и извън населено 
място, ще позволи да бъде 

подобрена координацията 
и ще улесни преценката 
за последователността 
за почистването на тра-
сетата и проходимостта 
на улиците за нуждите на 
градския транспорт. „Така 
ще бъде избягнато дубли-
ране на ангажиментите. 

Съвместното поддържане 
на републиканските пъти-
ща в границите на урбани-
зираните територии от 
агенцията и общините зна-
чително ще повиши качест-
веното и ефективно реали-
зиране на тези дейности“, 
се посочва в мотивите. 

Министърът на правосъдието 
Христо Иванов насрочи конкурс за за-
емане на 68 вакантни места за част-
ни съдебни изпълнители в страната. 
Първият изпит, който ще е писмен, ще 
се проведе на 14 февруари 2015 г. от 
10 часа. До устен ще се допускат кан-
дидатите, издържали първия с оценка 
не по-малко от „Много добър” (4,50), 

предвижда Наредбата за условията и 
реда за провеждане на конкурса.

В заповедта е уточнено, че устни-
ят изпит ще се проведе не по-рано от 
10 дни след обявяване на резултатите 
от писмения по график за явяване на 
участниците по азбучен ред, публику-
ван на сайта на Министерството на 
правосъдието.

В заповедта са посочени още и 
25-те съдебни района, за които ще се 
съревновават кандидатите за част-
ни съдебни изпълнители. Документи 
за участие в конкурса могат да се по-
дават със заявление до министъра на 
правосъдието чрез Съвета на камара-
та на ЧСИ (София, ул. „Пиротска“ №7, 
ет. 4) в 20-дневен срок.

Депутатите приеха на първо четене Законопроек-
та за изменение и допълнение на Закона за държавна-
та собственост. Предложените изменения обхващат 
разпоредбите, свързани с провеждане на процедурата 
по отчуждаване на имоти. Те целят да се ускори про-
цесът на изграждане на значими национални обекти, 
както и своевременното усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, без да бъдат нарушавани правата 
на собствениците. Текстовете обхващат не само 
Закона за държавната собственост, но чрез преход-
ните и заключителните разпоредби касаят и Закона 
за общинската собственост. 

Предлага се имотът да се смята за отчужден, 
когато парите са преведени 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 обезщетението е преведено по 
сметка на правоимащите лица. Строителите да по-
лучат възможност и на предварително изпълнение на 
отчуждителния акт, предвиждат текстовете.

При тази ситуация инвеститорът се въвежда във 
владение на имота още преди актът за отчуждаване 
да е влязъл в сила, когато подробният устройствен 
план, който предвижда изграждане на национален 
обект, е влязъл в сила и са преведени определените 
средства на собствениците. 

Заложено е и обезщетение за вредите върху имо-
та или възстановяването му във вида към момента 
на завземането му, в случай че отчуждаването не се 
осъществи или бъде отменено.

Снимка Емил Христов

С
ним

ка В
лади Георгиев

Джовани Кеслер, ген. директор на ОЛАФ: 
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Мирослав Еленков

Пречиствателна стан-
ция за  6,3 млн. евро беше 
открита в Пирдоп. Инвес-
тицията е на територия-
та на завода на „Аурубис 
България”. На официална-
та церемония присъства-
ха Божидар Лукарски, ми-
нистър на икономиката, 
Красимир Живков, зам.-ми-
нистър на околната среда 
и водите, и Н.Пр. Детлеф 
Лингеман, посланик на Гер-
мания у нас.

„Министерството на 
икономиката е реално ан-
гажирано с подобряване 
на бизнес средата и може 
да разчитате на нашето 

активно сътрудничество 
и подкрепа. Ние ще рабо-
тим усилено за изпълне-
нието на приоритетите 
на правителството – оп-
ростяване и улесняване 
на административното 
обслужване, поддържане 
на благоприятен бизнес 
климат, насърчаване на 
инвестициите и инова-
циите и подобряване на 
достъпа до финансира-
не“, каза Лукарски. Про-
ектът е с екологична 
насоченост и е изцяло 
финансиран от страна на 
компанията. Дейностите, 
реализирани в рамките на 
една година, обхващат 
изграждането на пречис-

твателната станция с 
капацитет 230 м3/час, бу-
ферни басейни и довежда-
ща канализация. Чрез нови 
канализационни клонове 
дъждовно-дренажните 
води от цялата промиш-
лена територия се насоч-
ват към съоръжението. 
Планира се част от пре-
чистената вода да може 
да се използва отново в 
процеса. „С изграждането 
на новата пречиствател-
на станция заводът меж-
ду Пирдоп и Златица се 
превръща в един от мал-
кото у нас с три пречис-
твателни съоръжения – за 
производствени, битови и 
дъждовни нужди, с което 

се засвидетелства анга-
жиментът ни към опазва-
нето на околната среда 
наред с ежедневните мер-
ки за предпазване на въз-
духа и почвите”, каза Тим 

Курт, изпълнителен дирек-
тор на „Аурубис България”.

 Строителните дей-
ности по проекта са ре-
ализирани от консорциум 
„ПОРТ Билд Инженеринг”, 

който е съставен от фир-
ми от региона – „Транс 
Билд” ЕООД, „Полистрой 
21”  ЕООД, „Олопласт” 
ООД, „РЕИЖ” ООД и „Хим-
гардсистем” ООД.

Във връзка с очакваното въ-
веждане на Еврокод от следва-
щата година като единствена 
система от стандарти за про-
ектиране в България и с оглед 
на непрекъснатото повишава-
не на изискванията за пожарна 
безопасност „КСЕЛА България” 
– производител на блокчетата 
за зидария YTONG и топлоизола-
ционните плочи Multipor, органи-
зира семинар на 28.11.2014 г. в 
хотел „Вега”, София. 

Лекторите са водещи универ-
ситетски преподаватели и спе-
циалисти с богат практически 
опит. Докладът на доц. д-р инж. 
В. Кърджиев и доц. д-р инж. П. 
Христов е озаглавен „Проекти-

ране на сгради в сеизмични ра-

йони по системата стандарти 

Еврокод – възможности за оп-

тимизация“. В него на базата на 
детайлни сравнителни изследва-
ни се дава отговор на въпросите: 
с колко се променя количеството 

на необходимите материали за 
конструкцията на сградите (ос-
новно кофраж, армировъчна сто-
мана и бетон) при проектиране 
по системата Еврокод; как може 
негативният финансов ефект от 
завишените изисквания да бъде 
редуциран. 

Темата „Пожарна безопас-

ност на сгради. Оценка на огне-

устойчивостта на строителни 

елементи, изградени от YTONG 

и Multipor” ще бъде разгледана 
от доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р 
инж. Д. Спасов. Те ще предста-
вят резултати от изпитания на 
стени и облицовки в контекста 
на изискванията на нашите на-
ционални норми и на Еврокод за 
осигуряване на пожарната безо-
пасност на сградите.

В рамките на специализира-
ния семинар е предвидено време 
за въпроси към лекторите и об-
мяна на мнения между участни-
ците.

Местата са ограничени и е препоръчително 
да заявите своето присъствие до 26.11.2014 г. 

на тел. 02/819 33 44 или на
ytong.bg@xella.com

Съоръжението в Пирдоп ще преработва дъждовна вода

Свилена Гражданска

„Софийска вода“ АД  
търси изпълнител на ин-
вестиционни проекти по 
водопроводната мрежа за 
част от територията на 
Столичната община. Обя-
вената стойност е 9,7 
млн. лв., като срокът за 
изпълнение на строител-
но-монтажните работи е 
3 години. Поръчката е по 
договаряне и е разделена 
на две обособени пози-
ции, като за всяка една 
от тях се иска гаранция в 

размер на 48 500 лв. Няма 
условия за икономически 
и финансови възможнос-
ти на кандидатите. Една 
позиция обхваща зона 1 в 
София, включваща райони-
те „Витоша", „Младост", 
„Студентски",  „Лозенец", 
„Триадица", „Красно село" и 
„Овча купел". Другата е за 
зона 3 - районите „Обори-
ще", „Възраждане",  „Нови 
Искър",  „Илинден", „Красна 
поляна", „Надежда", „Връб-
ница", „Люлин" и „Банкя".

Участниците трябва 
да имат изпълнени  и за-

вършени през последните 
5 години  улични водопро-
води (без да се включват 
площадкови мрежи) с дъл-
жина най-малко 30 хил. м. 
Минимум 15 хил. м от тях 
трябва да са за обекти 
категория „0" и „1", според 
Приложение 2 „Категори-
зацията на населените 
места“  на МРРБ, като 
поне един от обектите 
да е уличен водопровод, 
съдържащ участък с диа-
метър на тръбите не по-
малък от ф300 мм, и освен 
това да има участък от 

поне 100 м с чугунен водо-
провод. Срокът за подава-
не на оферти е 15 декем-
ври. Критерият за избор е 
най-ниска цена. 

Същевременно „Софий-
ска вода" АД търси изпъл-
нител и за извършване 
на аварийна поддръжка, 
строително-ремонтни и 
строително-монтажни 
работи на около 30% от 
водопроводната мрежа 
на територията на Со-
фия. Зоната е определе-
на в схема 1 - „Площ от 
водоснабдителната мре-

жа на територията на 
Столичната община, на 
която ще се извършват 
работите по настоящия 
договор", приложена в раз-
дел „Приложения" от доку-
ментацията. Договорът 
с избрания изпълнител ще 
се сключи за 26 месеца. 
Прогнозната стойност 
на поръчката е 12 млн. лв. 
без ДДС. Размерът на га-
ранцията е 120 хил. лв. 

Към кандидатите няма 
икономически и финансови 
изисквания. Участниците 
трябва да разполагат с 

необходимото оборудване 
(собствено и/или предос-
тавено на лизинг): поне 
14 багера; 14 самосвала; 
19 микробуса; 4 валяка; 
2 водоноски. Условието 
е кандидатите да имат 
най-малко 13 постоянни 
екипа. През последните 
пет години трябва да 
имат успешно завършени 
един или повече сходни 
договори. Критерий за из-
бор на изпълнител е от-
ново най-ниската цена. 
Оферти се набират до 16 
декември.

Снимка авторът
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Албена Джуджева, 
доц. д-р Тодор Георгиев, 
ВСУ „Любен Каравелов” 

Статуята на Свобода-
та („Свободата, озарява-
ща света”) се намира на 
остров Либърти, приста-
нище Ню Йорк, Манхатън. 
Идеята е на Фредерик 
Огюст Бартолди като 
подарък на САЩ от Фран-
ция. Конструирана е във 
Франция, транспортира-
на чрез кораби до Амери-
ка и сглобена върху вече 
построе ния пиедестал. За 
времето си тя е била най-
високата метална кон-
струкция, строена някога.

Оформление и реализация 

на идеята

През 1865 г. Бартолди 
е вдъхновен от изказване 
на Едуард Рене де Лабо-
лайе – политик и препо-
давател по право. Пред-
полага се, че то гласи: 
„Ако трябва да се издигне 
статуя в САЩ – паметник 
на независимостта им, то 
според мен е естествено 
тя да бъде построена с 
обединени усилия на двете 
ни нации.“

Едва 1871 г. Бартолди 
отива в САЩ, за да обсъди 
идеята с американските 
представители. Присти-
гайки в пристанището на 
Ню Йорк, Бартолди реша-
ва, че остров Бедлой (сега 
Либърти) е точното мяс-
то за паметника, защото 
корабите, пристигайки в 
града, неминуемо мина-
ват покрай него. Среща 
се с мнозина съмишлени-
ци на проекта, но все пак 
остава притеснен, че об-
щественото мнение и от 
двете страни на океана 
не би симпатизирало дос-
татъчно инициативата, 
затова решава да изчака, 

преди да предприеме пуб-
лична кампания.

Символика на статуята

Паметникът е символ 
на свободата, но също и 
на имиграцията, тъй като 
през втората половина 
от XIX в. 9 млн. чужденци 
пристигат в САЩ по вода 
и статуята е първата 
частица от Америка, коя-
то те виждат. Предста-
влява облечена в роба жен-
ска фигура, вдъхновена от 
Либертас – римската бо-
гиня на свободата, която 
носи факел и плоча с грави-
рана датата на приемане-
то на Американската де-
кларация за независимост 
– 4 юли 1776 г. 

Факелът е олицетворе-
ние на прогреса, осветя-
ващ бъдещето. Десният 
й крак е повдигнат, изо-
бразявайки я движеща се 
напред, далече от потис-
ничеството и робството, 
символизирани от скъса-
ната верига, лежаща в 
краката й. Короната й има 
7 лъча, представящи 7-те 
континента. 

Подготовка във Франция и 

САЩ – съдействие на пра-

вителствата и финансира-

не на проекта

През септември 1875 г. 
Бартолди публично обявя-
ва проекта и формирането 
на френско-американско 
обединение. Той орга-
низира редица събития, 
като опери, наддавания, 
разпродажби и т.н., за 
да привлече заможните и 
влиятелните към каузата. 
Но дарения дават както 
отделни граждани, така 
и 181 френски общини. За 
оформянето на външната 
обвивка на статуята са 
използвани 27,22 т мед, 

дошли от различни източ-
ници, част от които са 
дарения.

Като част от популя-
ризацията на идеята ръ-
ката с факела е изложена 
на Световната експози-
ция във Филаделфия през 
1876 г. и в Медисън Скуеър 
Парк в Ню Йорк от 1876 
до 1882 г., а през 1878 г. 
главата е представена на 
Парижкия световен пана-
ир. Събират се средства 
и чрез билети за наблюда-
ване на конструирането 
на статуята в работил-
ницата на Гаже, Гутие и 
съдружници.

Набирането на пари-
те се оказало особено 
трудно за американ-
ците. Паниката от 
1873 г. довела до ико-
номическа депресия, 
която продължила до 
края на десетилети-
ето. Част от амери-
канците не посрещат 
добре идеята, защото 
авторът е чужденец, а 
подаръкът изисква те 
да покрият разноски-
те за построяването 
на постамента. Ос-
вен това в годините 
след Гражданската 
война повечето аме-
риканци предпочитат 
реалистични творби 

на изкуството, а не алего-
рични образи. На фона на 
тази обществена нагласа 
американските комисии 
не предприемат активни 
действия няколко години. 

Основите за статуя-
та на Бартолди са излети 
във Форд Ууд – неизползва-
ема военна база на остро-
ва. Фортификационната 
структура била под фор-
мата на 11-лъчева звезда. 
През 1881 г. нюйоркската 
комисия избира Ричард 
Морис Хънт да направи 
проект за пиедестала. 
След няколко месеца той 
представя детайлен план, 
посочвайки предполага-

емото време за постро-
яването му – около 9 ме-
сеца. 

Предложен е поста-
мент, висок 35 м, но по-
ради финансови проблеми 
комисията го намалява 
до 27,13 м. Набирането 
на средства започва през 
1882 г. Комисията органи-
зира множество благотво-
рителни събития, но цел-
та е далече. Кметът на 
Ню Йорк Гроувър Кливланд 
налага вето над предложе-
нието 50 000 долара да бъ-
дат осигурени през 1884 г. 
Проваля се е и опитът на 
Конгреса да даде 100 000 
долара, които са дос-
татъчни да се довърши 
проектът, поради несъг-
ласието на демократите. 
През 1885 г. работата по 
пиедестала е прекратена 
поради липса на финанси-
ране. 

Тогава Джоузеф Пу-
лицър – собственик на 
вестник „Светът“, обявя-
ва кампания за набиране 
на 100 000 долара (равно-
стойни на 2,3 млн. днес), 
като обещава да отпе-
чата името на всеки до-
принесъл за каузата, без 
значение от сумата. Тъй 
като даренията потекли, 
комисията възобновила ра-
ботата си по пиедестала. 
След 5 месеца ежедневни 
обаждания за дарения към 
фонда за статуята на 11 
август 1885 г. „Светът“ 

обявява, че 102 000 дола-
ра са събрани от 120 000 
дарители и че 80% от су-
мата са от дарения под 1 
долар. Цената за постро-
яването на статуята и 
пиедестала възлиза над 
500 000 долара, което е 
над 10 млн. долара днес. 

Проект, етапи. Създава-

не на формата в реален 

мащаб 

Първоначални я  мо-
дел Бартолди прави през 
1870 г. по скици, които ри-
сува по време на пътува-
нето си в САЩ и доразра-
ботва след връщането си 
във Франция. Статуята 
е в стил неокласицизъм. 
Самият Бартолди казва за 
подхода си: „Повърхност-
та трябва да бъде широка 
и опростена, определена 
от ясен и категоричен 
дизайн, акцентиращ върху 
ключовите места. Увели-
чаването на детайлите в 
тяхното множество не е 
желателно. Като преуве-
личаваме формите с цел 
да бъдат по-ясно видими 
или като ги дообогатя-
ваме с детайли, ще уни-
щожим пропорциите на 
творбата. Накрая моде-
лът като дизайн трябва 
да обобщава характера, 
както би направила една 
бърза скица. Единствено 
е необходимо този харак-
тер да бъде продукт на 
желанието и търсенето, 
на които скулпторът, кон-
центрирайки познанията 
си, би намерил формата и 
линията в нейната висша 
простота.“

Преминава се през 
три етапа на увеличава-
не на скулптурата – пър-
вите гипсови модели са 
високи 1,25 м, от един от 
тях Бартолди приготвя 
2,85-метров модел, който 
пък увеличава до 11 м. При 
първия и втория етап тво-
рецът прави промени, за да 
се придържа към принципа 
за максимална изчисте-
ност на формата. Трети-
ят модел е от гипс върху 
дървен скелет и не позво-
лява повече модификации. 
Той е разчленен на около 
300 парчета и всяка част 
е 4 пъти уголемена чрез 
пунктир машина до напра-
вата на гипсови модели в 
реален размер. Основният 
принцип на конструиране 
на формата е чрез члене-
ние на основната фигура 
чрез хоризонтални и вер-
тикални равнини, които са 
видими и след сглобяване-
то й. Хоризонталните са 
през 3,6 м, а вертикалните 
– през 1,2 м (фиг. 1). При 
оформянето на по-специ-
фични части те са делени 
и чрез наклонени равнини, 
като например ръката, 
главата и книгата. Пове-
чето части са от кована 
мед, а няколко са от от-
ливки, например пръсти-
те на краката. Изборът 
на материал за обшивка 
се свел до медта – по-лек 
от бронза, лесно обработ-
ваем, способен да устои 

Фиг. 1. Членение на обшивката: а) основна концепция; 

б) адаптация на концепцията към специфични елементи 

(Сн. от интернет сайтове) (1)
а)

б)

Фиг. 2. Схема на стоманената 

конструкция
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на морските климатични 
условия, на които ще бъде 
изложена статуята.

Изготвянето на всяка 
финална част включва хи-
ляди измервания. Когато 
всеки сегмент е уголемя-
ван, дърводелци пригот-
вят дървен позитив на 
формата, която медната 
ламарина трябва да въз-
приеме, и листовете се 
изковават на ръка. 

Необходими са около 
350 големи листа с пред-
полагаеми размери 4/2 м, 
оформени чрез т.нар. че-
канка – техника, прилага-
на тогава за външните 
стени на горните етажи 
във Франция. Използвани 
са 300 вида чукове за съз-
даването на необходими-
те форма и релеф. Но об-
вивката не е изработена 
в последователност от 
долу на горе, а по няколко 
сегмента едновременно. 
Част от тях са давани на 
други работилници, което 
създава трудности при на-
пасването им.

Носеща конструкция

Първоначално Бартол-
ди се концентрира над 
завършването на ръката 
и главата, за да бъдат 
изложени и да спомогнат 
в популяризирането на 
идеята. Те са построени с 
помощта на конструктора 
Виолле ле Дук, чиято идея 

е да се направи верти-
кална каменна вътрешна 
носеща конструкция с ме-
тални конзоли за окачване 
на обшивката.

След смъртта на Ле 
Дук през 1879 г. Бартолди 
кани известния проектант 
и строител Густав Айфел, 
който заедно с конструк-
тора Морис Кеклан реша-
ва да изостави идеята за 
каменна носеща конструк-
ция и да построи стома-
нена кула. Стоманената 
конструкция най-вероятно 
е направена от т.нар. пу-
длинговано желязо, което 
Айфел и екипът му използ-
ват по-късно и за прочута-
та си кула в Париж. 

Конструкция може да 
се раздели функционално 
на 5 части: главна стома-
нена носеща конструкция, 
стоманени второстепен-
ни вертикални и хоризон-
тални ферми, мрежа от 
седла, медна обшивка и 
стоманени стълби.

Медната обшивка има 
носещи функции при по-
емането на ветровото 
натоварване и на това 
от обледяване; тя първа 
поема и температурните 
въздействия от околната 
среда – слънчева радиация 
и ниски температури. За 
разлика от обичайната 
си употреба за покривни 
обшивки с малка дебелина  
(2, 3) тук медната обшивка 
има дебелина 2,4 мм, което 
се оказва достатъчно за 
въздействията, които тя 
трябва да носи и при при-
етия начин на подпиране-
то й. Медните листове са 
свързани помежду си чрез 
застъпване и медни нито-
ве с диаметър 5 мм.

Мрежа от хоризонтал-
ни и вертикални седла (на-
ричана е още и арматура) 
служи за опора на медната 
обшивка и е свързана с нея 
чрез огънати плочки. Така 
не се пречи на темпера-
турните удължения и сви-
вания на медната обшивка. 
Седлата имат правоъгъл-
но сечение 10/50 мм. Те не 
са праволинейни, а следват 
формата на обшивката. За 
опора на седлата служат 
вертикални пръти от 
шина по начупена линия, 
прикрепени към второ-
степенните вертикални и 
хоризонтални ферми.

Стоманените второ-
степенни вертикални и 
хоризонтални ферми са ни-

товани и са направени от 
ъглови профили и листова 
стомана. Вертикалните 
ферми имат падащи диа-
гонали, а за техен вътре-
шен вертикален пояс се 
използват едни от дяло-
вете на главната носеща 
конструкция. Те поемат 
както вертикалните, 
така и хоризонталните 
въздействия и ги преда-
ват на главната носеща 
конструкция.

Главната носеща кон-
струкция представлява 
четириделен пирамидален 
стълб, запънат в поста-
мента. Дяловете са с L-
образно сечение. Решет-
ката е от кръстосани 
диагонали и е 8-етажна. 
Прътите са изготвени от 
ъглови профили. 

Дяловете са анкерира-
ни чрез опънни пръти дъл-
боко в постамента чрез 2 
гредореда от кръстоса-
ни стоманени греди. Тъй 
като това е оценено като 

недостатъчно за поемане 
на огромните опънни сили, 
допълнително към петите 
на дяловете е захвана-
та скара от кръстосани 
прътови греди, които в 
другия си край са хванати 
към пълностенни греди по 
периферията на поста-
мента. Така е извършено 
вторично анкериране чрез 
18 видими анкерни бол-
тове. Главната носеща 
конструкция има 3 раз-
клонения – за ръцете и за 
главата. По-голямата на-
ветрена площ на дясната 
ръка води до сериозно усук-
ване на конструкцията.

Статуята е сглобя-
вана контролно в продъл-
жение на около 3 години и 
това е позволило да бъде 
сглобена върху пиедеста-
ла, при това без външно 
скеле, само за 4 – 5 месеца.

Постаментът е из-
пълнен от стоманобетон 
– първото за времето си 
мащабно приложение на 
новия строителен мате-
риал. Автор на стоманена-
та конструкция в поста-
мента е Йоахим Гоче.

Транспорт

Завършената статуя 
е официално представена 
на посланик Мортън на це-
ремония в Париж на 4 юли 
1884 г. Тогава френските 
представители обявяват 
съгласието си да поемат 

разноските по транспор-
тирането й до Ню Йорк, 
но паметникът остава в 
Париж поради забавянето 
строежа на пиедестала. 
През януари 1885 г. ста-
туята е разглобена на 
300 части, разпределена 
в 214 контейнера и нато-
варена на параход. На 17 
юни 1885 г. Статуята на 
Свободата пристига бла-
гополучно на Нюйоркското 
пристанище, приветства-
на от 200 000 американци 
на доковете и стотици 
лодки в морето.

Данни за постамента

Проектът на Хънт 
има елементи от неокла-
сическата архитектура, 
включително дорийски 
портали, а голямата маса 
е фрагментирана чрез ар-
хитектурни детайли, за 
да бъде привлечено вни-
манието към статуята. 
Формата му е пресечена 

пирамида с долна основа 
квадрат със страна 19 
м, а горната – 12 м. Че-
тирите му страни имат 
идентично решение – над 
всяка от четирите врати 
има 10 диска, върху които 
Бартолди предлага да се 
сложат знамената на то-
гавашните 14 американски 
щата, но тази идея не е 
осъществена. Над вра-
тите има по един балкон, 
рамкиран от пиластри. 
Облицован е с гранит. Из-
пълнен е монолитно – един 
от първите случаи на ма-
щабна употреба на стома-
нобетон. Сумата, необхо-
дима за изграждането му, 
тогава е 270 000 долара.

Обновяване

През 1938 г. статуята 
е затворена за обновява-
не, но взетите мерки се 
оказват недостатъчно 
ефективни и до 1980 г. 
състоянието на памет-
ника е влошено до така-
ва степен, че е необхо-
дим мащабен ремонт. От 
1984 до 1986 г. факелът и 
голяма част от вътреш-
ния скелет са подменени. 
Внимателното проучване 
показало, че дясната ръка 

е неправилно поставена 
към главната конструкция 
и впоследствие при силни 
ветрове се люлее толкова 
силно, че има опасност от 
разрушаване целостта на 
статуята.

Включително глава-
та била поставена 0,61 м 
встрани от централната 
ос и един от лъчите по-
степенно пробива дупка в 
дясната ръка при движение 
на статуята от вятър. 
Около 2% от външната об-
шивка трябва да се подме-
нят, а опорната конструк-
ция е силно корозирала.

Факелът, който про-
тича след промените от 
1916 г., е подменен с точно 
копие на оригинала на Бар-
толди. „Благородната ръж-
да“, както я наричат ита-
лианците, променя цвета 
на медта от характерния 
кафяв до зелен за 30 годи-
ни. Тя не разяжда метала, 
както ръждата – желязо-
то. Цялата увредена арма-
тура от нормална стома-
на е сменена с неръждаеми 
стоманени решетки от 
ферралиум. За да се пре-
дотврати контакт между 
лъча на короната и ръката, 
лъчът е преместен някол-
ко градуса.

Заключение

Статуята на Свобо-
дата е уникална творба, 
осъществена с много 
талант, новаторство и 
дръзновение. Новостите, 
използвани при нейното 
осъществяване, са дали 
силен тласък както на из-
куството, така и на стро-
ителните конструкции. 
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Инж. Михаил Христов, председател на секция „Транспортно строителство“ 
към Националния клуб на строителите ветерани:

Инж. Михаил Христов е роден през 1934 г. В продължение 

на 55 години той участва в изграждането на 

транспортните обекти в България. Преминава през 

всичките стъпки на строителя. Близо 12 години от 

професионалния му път са свързани с най-трудните 

етапи на магистралите „Хемус” и „Тракия”, с моста с най-

дългата дъга на жп линията София – Мездра и стотици 

други значими инфраструктурни обекти.

Десислава Бакърджиева

Инж. Христов, имате по-

вече от 55 г. опит в транс-

портното строителство. 

Разкажете как започна всичко, 

в реализацията на кои големи 

пътни обекти сте участвали?

Завършил съм Средното тех-
ническо училище „Христо Ботев” 
в София през 1953 г. След това 
работих две години като помощ-
ник-технически ръководител 
на изграждащия се ЦУМ. През 
1955 г. можех да започна да уча 
висше образование, тъй като 
вече бях изпълнил условията на 
тогавашното постановление, 
което забраняваше да се канди-
датства без наличието на две 
години стаж в съответната об-
ласт. Бях приет в Университета 
по архитектура, строителство 
и геодезия, който през този пе-
риод носеше името Инженерно-
строителен институт, и след-
вах специалност „Транспортно 

строителство”. На 18 април 
1961 г. постъпих в „Трансстрой”, 
където преминаха 14 години от 
трудовия ми стаж на различни 
позиции – от ръководител на 
обект до началник на производ-
ствен отдел и главен инженер. 
През този период работех по 
големи проекти из цялата стра-
на. Сред тях беше удвояването 
на жп линията София – Мез дра, 
който беше много сложен, с мно-
го тунели и мостове, минаващи 
през труден терен. През 1972 г. 
беше даден стартът на строи-
телството на автомагистрала 
„Тракия”. По-късно, през 1974 г., 
бях преместен в Главно упра-
вление на пътищата (ГУП) като 
пълномощник на министъра на 
магистралното строителство. 
На 4 октомври същата година 
направихме първа копка на АМ 
„Хемус” и до завършването на 
отсечката до Правец бях ан-
гажиран с различни ръководни 
дейности, свързани с нея – пъл-
номощник на министъра, зам.-
главен директор и генерален 
директор на ДСО „Пътни стро-
ежи”. Това беше единствената 
организация за пътно строител-
ство и изпълняваше всички зна-
чими проекти в страната. 

От 1986 г. до 1992 г. заемах 
длъжността зам.-председател 
по капиталното строителство 
в Комитета по съобщения. След 
това участвах в сдружението 
„Европа 80”, в което се бяха обе-
динили 11 държавни фирми. След 
приватизацията „Европа 80” се 
разпадна и продължих пътя си в 
различни частни компании, къде-
то отново се посветих на път-
ното строителство.

Участвали сте в създаване-

то на т.нар. автомагистрален 

пръстен на Бълга-

рия. С какво беше 

различен този пе-

риод?

Тогава подхо-
дът за взимане на 

решение за важен инфраструк-
турен обект беше корено раз-
личен. Събираше се експертен 
съвет на високо равнище. В него 
участваха професори, инженери, 
архитекти, икономисти, еколо-
зи, пожарникари, представители 
на всички министерства, свър-
зани с пътната инфраструкту-
ра. Проектът се оглеждаше от 
всички страни. Приемаше се със 
сериозна обосновка, защо тряб-
ва да стане по избрания начин, 
като в същото време се начер-
таваше и перспективата за 20 
години напред, т.е. решенията 
се взимаха абсолютно профе-
сионално. Анализираше се и се 
доказваха целесъобразността и 
икономическият ефект от това, 
което ще се прави. Сега проек-
тите са под всякаква критика. 
Решенията се взимат от раз-
лични правителства, между кои-
то няма приемственост, строи 
се на парче и не се използва ка-
пацитетът на специалистите. 
При подготовката на обектите 
не участват всички заинтересо-
вани експерти. Няма яснота кой 
е участвал в разработването на 
идеята и съответно при неуспех 
никой не носи отговорност. Не 
се гледа в перспектива, в която 
да има ясно очертани приори-
тети. Няма дългосрочна пътна 
политика.

Заемал сте различни ръко-

водни дейности по време на 

строителството на АМ „Хе-

мус”. Кой е най-яркият ви спо-

мен от тогава?

Всеки метър от строител-
ството на АМ „Хемус” е изстра-
дан. Имаше различни варианти 
за преминаване на автомагис-
тралата, по които възникнаха 
доста спорове. В хода на стро-

ителството се наложи да про-
меняме избрания, защото се 
сблъскахме с много трудности, 
които нямаше как да бъдат пре-
одолени. В същото време се го-
неха и срокове. От нас се искаше 
не само да строим бързо, но и да 
правим икономия от 22%, което 
беше пълен абсурд. Проблемът 
беше разрешен благодарение на 
силата на медиите. С помощ-
та на журналист от вестник 
„Стършел”, с когото се запознах 
на пресконференция през 1979 г. 
На въпросното събитие трябва-
ше да представя развитието на 
строителството на автомагис-
трали „Хемус” и „Тракия”. След 
като запознах присъстващите 
повече от 20 журналисти с тем-
повете на автомагистралното 
строителство, Любчо Янков от 
в. „Стършел” ми зададе неудобен 
въпрос. Аз не отговорих, но го 
поканих на среща на следващия 
ден. Последва голяма уводна 
статия във вестника. В мате-
риала проблемът беше поднесен 
изключително оригинално и с 
чувство за хумор. Беше написано 
как при изграждането на АМ „Хе-
мус” строителят трябва да по-

стига икономии от 22% и какви 
са начините за това. Например 
строят се 4 км от автомаги-
стралата и после се икономисва 
1 км, т.е. не го правим, изграж-
даме 4 моста, а 5-ия го пропус-
каме и преминаваме през реката 
с лодки. В този хумористичен 
стил. Веднага имаше реакция 
от държавата и тези 22% бяха 
намалени до 6%. Благодарение на 
пресата успяхме да се справим с 
една несправедливост.

Споменахте, че е имало раз-

лични варианти за АМ „Хемус”. 

Колко бяха те и кой беше най-

спорният?

Вариантите за автома-
гистрала „Хемус” бяха общо 
9. Един от идейните проекти 
беше за дълъг тунел, подобно 
на този за АМ „Струма” в учас-
тъка на Кресненското дефиле. 
Именно той беше най-спорен 
и не се прие. Съображенията 
за неговото отхвърляне бяха 
идентични с проблемите, по-
сочени от Камарата на стро-
ителите в България за тунел-
ното съоръжение при Кресна. 
Изграждането на дълъг базов 

тунел на АМ „Хемус” беше не-
целесъобразно, нереалистично 
и икономически необосновано. 
И тогава, и днес ни липсва не-
обходимият опит и това би до-
вело чужди фирми да изпълнят 
строителството. И при двата 
случая цената за изграждането 
е твърде висока. Не може да се 
инвестират толкова сериозни 
средства в един малък участък 
и така да се лиши останалата 
пътна инфраструктура от фи-
нансиране. Не се знаеше и какви 
геоложки изненади ще има, къде 
ще бъде извозена тази земна и 
скална маса. Един дълъг тунел 
крие и много други неизвестни, 
като какво ще се случи при го-
лямо земетресение. Поддръж-
ката също поставя въпроси. 
Тунелът при Витиня, който из-
градихме на АМ „Хемус”, е с дъл-
жина 1,2 км и е най-дългият в 
България. В момента в него има 
твърде много течове. Пример 
за груби грешки на политиката 
на осигуряването и изразходва-
нето на средства за поддръжка 
е бетоновата анкерна стена 
непосредствено след тунела 
в посока Варна, която е изгра-
дена, за да държи ската. Тех-
ническото решение, което се 
избра преди 30 години, за да се 
укрепи масивът, се приложи за 
пръв и единствен път в Бълга-
рия. Стабилизирането на ската 
се постигна със залагането на 
анкери в скалата, които са с 
дължина между 15 и 20 м. Те бяха 
натегнати със 100 т напреже-
ние и цели 30 години са изпъл-
нявали правилно функцията си. 
Единствено водата би могла да 
навреди и затова поддръжката 
трябва да е насочена в доброто 
отводняване. За целта са изгра-
дени две канавки, които трябва 
да се почистват. Това не се пра-
веше и резултатът беше спук-
ване на стената и срутване на 
ската. По отношение на освет-
лението на тунелите също има-
ме немалко лоши примери. Всич-
ки сме виждали неработещите 
лампи, като минаваме през тях. 
Тези негативи ясно показват, 
че е необходимо да се търси ал-
тернатива за тунела при Кре-
сна. Дано експертите бъдат 
чути от новото правителство, 
да надделее здравият разум и се 
предприемат бързи ходове. 

Снимки в. „Строител“
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Георги Сотиров

На фона на строител-
ната еклектика и поруте-
ните бидонвили по продъл-
жението на столичната 
ул. „Суходолска” след пре-
минаването на жп линия-
та за Перник едни красиви 
стари сгради правят впе-
чатление с нещо различно. 
През пролетта и лятото 
те не се виждат, скрити 
зад пищните зелени листа 
на дърветата. Но есента, 
свалила жълто-кафявата 
си окраска, ни разкрива 
далечна история. 

Здравка Михайлова е 
директор на Националния 
земеделски музей в София. 
Тя любезно се съгласява да 
ни преведе през годините, 
когато България е създа-
вала своята земеделска 
наука. 

За нейно начало се смята 

откриването през 1900 г. 

на земеделските учи-
лища по европейски обра-
зец в Садово, Образцов 
чифлик, Русе, Плевен, Кюс-
тендил, Видин, Хасково, 
Шумен, Добрич. 

Здравка Михайлова раз-
казва, че музеят е създа-
ден през 1956 г., и днес се 
помещава в една от  ем-
блематичните сгради на 
българското земеделско 
образование и наука. Това 
е комплекс, построен през 
1921 г., когато в столица-
та се открива Агрономи-
ческият факултет. 

Историята пази спо-
мени за първите трима 
големи български учени 
- декана проф. Янаки Мол-
лов, завеждащия сектор 
„Животновъдство” проф. 
Жельо Ганчев, и ръково-
дителя на „Растениевъд-
ство” проф. Иван Стран-
ски, който по-късно става 
и академик. 

Любопитно е, че пър-
воначално факултетът се 
е помещавал на различни 
места – дори и в сграда-
та на Духовната семина-
рия. През 20-те години на 
миналия век върху терена, 
където сега са Биологиче-
ският факултет и сгра-
дите на УАСГ, с помощта 
на Рокфелеровата фонда-
ция, която отпуска 16 млн. 
златни лева, започват 
строежи на помещения за 
Агрономическия факултет. 
Около сградата на Софий-
ския съд е било замислено 
обособяването на Цен-
трална земеделска опит-
на станция. Конструкция 
като оранжерия е направе-
на за Вегетационна къща. 

Целият район е бил 
на разположение на сел-
скостопанската наука 
- с градини, лехи, цветя, 
дървесни видове. Но на 

10 март 1923 г. излиза 
постановление на Минис-
терския съвет с подписа 
на тогавашния премиер 
Александър Стамболийски 
по доклад на декана на Аг-
рономическия факултет 
проф. Моллов за отрежда-
не на терен за 

изграждане на ферма 

на факултета за обу-
чение на студентите и 
за извършване на научно-
изследователска дейност. 

По тогавашния Закон 
за трудово-поземлената 
собственост, по който 
Стамболийски извършва 
голямата аграрна рефор-
ма, се отчуждават земи-
те на т.нар. Шойлеков чи-
флик - около 1200 дка. Това 
е извън София. Последната 
спирка на трамвая тогава 
е до сегашния „Вагон-рес-
торант” на бул. „Стам-
болийски”. През 1938 г. 
наследници на Шойлеков 
се опитват да си върнат 
земите, но се оказва, че 
всичко е отчуждено и овъз-
мездено. 

Така накрая на София 
започва създаването на 
ферма на Агрономическия 
факултет. Централната 
сграда е била за Ското-
въдния институт, със съ-
ответните лаборатории и 
преподавателски кабинети 
заедно с голяма аула за обу-
чението на студентите. 
Четирите къщи от две-
те страни на червената 
сграда, които  са постро-
ени първи на празния те-
рен, са били развити като 
апартаменти за препода-
вателите. В едната от 
тях са обособени помеще-
ния за училище за децата 
на специалистите, които 
работят там. Отдалече-
ността от града е прину-
дила ръководството на фа-
култета да развие смесени 
паралелки за своите деца. 
Явно обучението се е во-
дило от преподавателите, 
които са били ангажирани 
с лекциите и упражнения-
та на студентите.

Зад централната сгра-
да започва строителство 
на други за отглеждане на 
домашни животни - пти-

чарник, краварник, биволар-
ник, телчарник, зайчарник, 
конюшна, ветеринарна ле-
чебница, овчарници. За де-
сетина години 

държавата отпуска 40 млн. 

златни лева 

за строежа на фермата 
на Агрономическия факул-
тет. През 1923 г. след Дев-
етоюнския преврат проф. 
Моллов става и министър 

на земеделието и подпома-
га строителството. Из-
гражда се изключително 
модерна, по западноевро-
пейски образец ферма на 
факултета за научно-пре-
подавателска и изследова-
телска работа и за обуче-
нието на студентите. 

След реорганизацията 
в земеделското образова-
ние през 1947 г. Агрономи-
ческият и Ветеринарният 
факултет се отделят от 
Софийския университет и 
образуват Висшия селско-

стопански институт. Съз-
дава се и Висш ветеринар-
номедицински институт. 
Възникват много научноиз-
следователски институти 
и опитни станции, разви-
ват се нови направления 
за изследване, свързани с 
уедреното селско стопан-
ство, с неговата интензи-
фикация и с нови форми на 
организация на труда. 

Повишава се квалифи-
кацията на научните ка-

дри и България става член 
на международни организа-
ции по земеделие, живот-
новъдство и ветеринарна 
медицина.

На тукашната база се 

развива Зоотехническият 

факултет. 

След 1976 г. в София 
се закрива висшето земе-
делско образование и то 
е пренесено в Тракийския 
университет в Стара За-
гора. Но ликвидирането 
на колективните стопан-
ства, с които земеделска-
та наука е била във взаи-
моотношения, се отразява 
негативно на дейността 
на системата. Връзките 
между производството и 
науката вече са неста-
билни. Поддържането и 
съхранението на генофон-
да в растениевъдството и 
животновъдството става 
сериозен проблем.

Д н е с  в  г л а в н а т а 
сграда се помещава цен-
тралното управление на 
Селскостопанската ака-
демия. Това е организация 
за научни изследвания, за 
приложна, обслужваща и 
спомагателна дейност в 
областта на земеделието, 
животновъдството и хра-
нителната промишленост.

Академията осъщест-

вява  дейността си  в 
рамките на държавната 
аграрна политика в съот-
ветствие с общата сел-
скостопанска политика на 
Европейския съюз. 

Сградата на ССА има 
свой неповторим облик, 
но опитите ни - а и тези 
на директорката на му-
зея - да открием някакви 
архитектурни чертежи, 
планове, скици се оказаха 
напразни. 

Култови сгради в кв. „Факултета“ са оставени 
на милостта на времето

Снимки авторът

Правен е и неуспешен 

опит тук да се снима 

игрален филм

Вдясно – сградата на Националния 

земеделски музей
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Признанието радва и задължава. Планините и водните 
басейни са естествена здравница за хората

Георги Сотиров

Предисторията...

На 28 февруари 2014 г. 
кметът на София Йор-
данка Фандъкова връчи 
на Хуго Алонсо, който е 
генерален секретар на 
ACES Eвропа (Асоциация 
на европейските столици 
на спорта), официалната 
кандидатура на София за 
Европейска столица на 
спорта 2017 г.  „Това е 
още една възможност да 
развиваме масовия спорт 
в града и да привличаме 
повече хора”, заяви тогава 
Фандъкова. 

София се състезава в 
надпреварата за титлата 
с Марсилия.

Осем месеца по-късно

София получава титла-
та „Европейска столица на 
спорта“ за… 2018 г. Това 
решение е взето от ACES. 
Според Анатоли Илиев – 
секретар на Инициатив-
ния комитет, подкрепил 
кандидатурата на столи-
цата, София спечели от-
личието благодарение на 
големия ентусиазъм на хо-
рата, които я подкрепиха, в 
това число много европей-
ски, световни, олимпийски 
шампиони. На презентаци-
ята са показани  всичките 
новопостроени  велоалеи, 
градини с фитнес зони, 
изградените спортни пло-
щадки и ски писти в При-
роден парк Витоша. 

Любопитното е,  че 
София и Марсилия са пре-
минали финала на  надпре-
варата с еднакъв брой 
точки. В писмо до кмета 
на столицата президен-
тът на АСЕS Джан Фран-
ческо Лупатели заявява, 
че въпреки загубата в 
състезанието с Марси-
лия за 2017 г. българският 
град получава титлата 
за следващата, защото 
„според чл. 22 от Общите 
правила на организацията 
финалистите с близък ре-
зултат получават титла-
та в две последователни 
години“. По мнението на 
експертите класирането 
за 2018 г. е много добро за 
София, защото има повече 
време за подготовка. 

„Започнали  сте да 
развивате спортни поли-
тики с добри съоръжения, 
програма и активности. 
Градът е пример за подо-
бряване на здравословния 
начин на живот чрез тре-
нировки“, подчертава Лу-
патели. 

Отличието „Европей-
ска столица на спорта” не 
е свързано с домакинства 
на събития или с достъп 
до специално финансира-

не, а по-скоро има за цел 
да популяризира активния 
начин на живот. Това е 
звание, което се присъжда 
във връзка с развитието 
на масовия спорт. „Това е 
възможност учениците, 
младежите и възрастните 
да спортуват. Става дума 
за тренировка в паркове, 
градини и училищни дво-
рове. Предстои ни много 
работа, предстои да про-
дължим нашите усилия 
по изграждане на фитнес 
площадки, спортни и дет-
ски площадки в паркове и 
градини. Разбира се, и да 
продължим строителство 
на зали в училища и детски 
градини. Разчитаме, че по 
отношение на национална-
та спортна база държава-
та ще поеме също своите 
ангажименти – така как-
то беше направена зала 
„Арена Армеец”, така и да 
бъдат ремонтирани голе-
мите съоръжения в София”, 
каза Йорданка Фандъкова. 

Ще добавим, че наша-
та страна е имала и още 
успешни примери: Пловдив 
е Европейски град на спор-
та за 2014 г., Бургас – за 
2015 г., а Варна е кандидат 
за Европейска младежка 
столица за 2017 г.

Нашата планина

Безспорният плюс на 
българската столица в 
усилията за развитие на 
масов спорт и активен 
живот сред природата се 
пада на нашата Витоша. 
Кметът на витошкото 
село Бистрица Николай 
Гюров е категоричен, че 
освен планината, която 
наднича в прозорците им 
с жълтокафявата си ок-
раска, „ние поддържаме  
и страхотна база с раз-
мерите на националния 
стадион „Васил Левски”, 
с изцяло функциониращи 

дренажни и поливни сис-
теми, с параметри, които 
отговарят и на олимпий-
ските изисквания”.

Добре е да се знае, че 
планината Витоша е пър-
вият национален парк в 
България и на Балканския 
полуостров, обявен за 
такъв поради желанието 
на местните жители от 
Бояна и Драгалевци  да 
предотвратят опитите в 

началото на 30-те години 
на ХХ в. за превръщането 
й в „сборища и панаири, да 
стане частна мушия, да 
бъде разграбена и обезо-
бразена”, „да я използват, 
като я дадат на концесия  
за построяване на зъбча-
та железница”. 

За да разберем „на 
собствен гръб”, какво е 
направено за масовия ве-
лосипеден туризъм, качих-

ме се на байковете  при 
стадион „Васил Левски” и  
продължихме нагоре по бул. 
„България” и по „Беловодски 
път” до Златните мосто-
ве. Това трасе не е обичай-
ният път на планинските 
колоездачи, но от негово-
то състояние  в момента 
могат да се направят оп-
ределени изводи за поли-
тиката на Столичната 
община за развитието на 
едно екологично придвиж-
ване навътре в планината. 
Също въпрос на държавна 
политика е все по-актуал-
ното решение с евентуал-
ното възстановяване на 
княжевския лифт. Стари-
те софиянци си спомнят 
с какво натоварване той 
работеше през всичките 
сезони на годината и как 
животът сред природата 
беше станал modus vivendi 
за хиляди хора. 

Природният парк и сега 
предлага възможности за 
приключенско, планинско 
и шосейно колоездене, за 
преходи с кон, има програми 
за оцеляване, катерене с 
планински водач, планински 
траверси през различните 
по трудност терени, вклю-
чително преходи със ски 
с панти, с бегови ски, със 
снегоходки, екстремни ски, 
делта- и парапланеризъм, 
алпинизъм, спелеотуризъм и 
др. Целта е Витоша да бъде 
достъпна за повече гражда-
ни, срещу което обаче не-
годуват природозащитни 
организации. 

Другите държави

В Австрия броят на 
зимните курорти е 260 и 
те разполагат с над 3300 
лифта и 22 500 км писти. 
Франция има 360 курор-
та с над 4200 лифта и 
30 000 км писти, Швейца-
рия – 240 курорта с 2284 
лифта и 11 млн. туристи 
през сезона. 

Строителите направиха 

необходимото

Разбира се, днешният 
гражданин на мегаполиса 
в забързаното си напрег-
нато ежедневие едва ли 
всяка събота или неделя 
ще се качва на Витоша...  
Сега градът разполага с 
18 фитнеса на открито и 
100 км велоалеи, изграде-
ни за 4 години, но това все 
още е далече от възмож-

ностите на столицата.
Кметът на район „По-

дуяне” Eва Митова се смя-
та за щастлива, когато 
успее да осигури финан-
сиране за проект, свър-
зан с възможностите за 
спортуване на младите 
хора. Когато успее да за-
щити интересна идея и 
да я изпълни. „Малцина си 
спомнят, че  през 1997 г., 
когато е прието за екс-
плоатация нашето  199 ОУ, 
това става с незавършен 
физкултурен салон. Една 
много брадата история, 
но слава Богу… Строите-
лите направиха необходи-
мото”, категорична е Ева 
Митева.

Фирмите са надяват,  
че европейското призна-
ние  ще мотивира още по-
вече всички заинтересо-
вани страни – местната 
власт, бизнеса, екологич-
ните и спортните орга-
низации, за намирането 
на едно балансирано ком-
плексно архитектурно и 
строително решение. То 
да даде възможност Ви-
тоша да бъде използвана 
за масов туризъм, спорт 
и отдих от софиянци и 
гостите им, като съще-
временно се запази еко-
логичното равновесие в 
природния парк.

България може да се 
развива като туристиче-
ска и спортна дестинация. 
Освен всичко друго това е 
и стимул за икономиката ни 
и създава работни места. 
Предимствата на нашия 
град се известни – освен 
Витоша и околните планини 
на територията на облас-
тта той разполага с вод-
ни басейни, където могат 
да се развият освен скъпи 
водомоторни спортове и 
бази за сърф и водни ски. 
Опитът на водната база 
край Панчарево при про-
веждането на авторитет-
ни европейски първенства 
преди години задължава. 
Превъзходни са местата 
за делта- и парапланери-
зъм. Наличието на много 
неизползван ресурс от ми-
нерални води – също.

Признанието радва и 
задължава. Планините, 
градската среда и водни-
те басейни като естест-
вена здравница за хората 
са били винаги актуални, 
но през 2018 г. можем да 
очакваме техния естест-
вен връх.

Фитнес на открито

Тичане за здраве

Бъдеща шампионка

Спортната база в детските градина радва не само децата

Снимки авторът
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

2015 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

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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Елица Илчева

Когато чуем думата 
„президент“, неволно пра-
вим асоциация и с Белия 
дом. На държавните гла-
ви им отива да живеят в 
бели домове. Карла Фен-
ди, която заема висока 
длъжност в модна къща 
Fendi и ръководи компани-
ята заедно със сестрите 
си Паола, Анна, Франка и 
Алда, следва това прави-
ло с помощта на своя лю-
бим интериорен дизайнер 
Чезаре Ровати.

Всъщност изцяло в 
бяло е решен парижкият 
дом на модната дизай-
нерка, където италиа-
нецът щедро е рисувал 
мебели за богатата си 
приятелка. Акцентите в 
апартамента са колкото 
странни, толкова и очаро-
вателни в своята привид-
на несъвместимост и на 
пръв поглед натрапчива 
простота. Щрих в инте-
риора са плътно приле-
пените до прозорците 
писалища, които озарени 
от слънцето, греят с еле-
гантна визия. Встрани 
от тях е творба на Шей 
Фриш Пери, като бялата 
стена в гостната е пре-
върната в деликатен фон 
и за порцелановите ста-
туетки на Мао Дзедун от 
колекцията на стопанка-
та. Над тях е творба на 
Пиетро Консагри, която 
напомня повече на пано 
от кабинката в банята. 

Това, че Карла Фенди 
държи на белите стени, 
има своето логично обяс-
нение. Тя и съпругът й 
Кандидо Сперони са запа-
лени колекционери на съ-
временно изкуство и сте-
ните в техните домове 
винаги служат за фон на 
артистичните обекти. 

Дизайнерът Чезаре 
Ровати знае това пове-
че от всеки друг, защото 
оформя интериорите на 
Фенди от 1968 г. Няколко 
от къщите на модната 
икона са в портфолиото 
му, заедно със стотици 
бутикови магазини на 

марката по света. Дори 
когато е рисувал камина-
та на Фенди, той е съо-
бразявал правите линии 
и металната обшивка с 
произведението, пред-
назначено за простран-
ството над нея – творба 
на Енцо Кучи, и дори със 
стомната на рафта от-
горе, която е работа на 
Пабло Пикасо. На масата 
е огромна чиния от ате-
лие Buffile. 

В създаването на ин-
териорен дизайн Чезаре 

се впуска след работа-
та си в киното, където 
е творил декори, костю-
ми и мебели. „Аз просто 
пренесох своя опит от 
киното в реалния свят 
на хората“, обяснява ху-
дожникът. Неговите ин-
териори са внимателно 
подредени като декор 
за конкретна сцена във 
филм. „Защо само на ек-
рана всичко трябва да 
бъде напълно обмисле-
но?“, пита Чезаре, който 
не е оставил без сериозна 

авторска намеса дори ог-
ледалата. От това в хола 
ви обстрелва цитат от 
Ман Рей -  един от най-
известните представи-
тели на художествената 
фотография в света. 

Изобщо парижкият 
апартамент на Карла и 
Кандидо е ярък пример за 
подход към изкуството, 
което може да бъде пре-
несено вкъщи абсолютно 
безцветно. 

Домът се намира в 
сграда, строена миналия 
век в района Фюрстен-
берг. Той очаровал Фенди 
по време на седмицата 
на модата във френската 
столица, а дизайнерът се 
опитал да я разубеди от 
покупката на конкретния 
апартамент. „Когато за 
първи път отидохме там 

заедно, аз бях ужасен“, 
спомня си той. „Посъ-
ветвах Карла да избяга, 
без да погледне назад, но 
в крайна сметка тя на-
стоя. И беше права. Пре-
дишните стопани бяха 
разделили апартамента 
на две нива, защото висо-
ките над 4 метра стени 
позволяват дори и това 
решение. Но гледката 
беше отчайваща“, споде-
ля Чезаре и признава, че 
мястото е едно от най-
романтичните кътчета 
на града и Фенди е била 
права да настоява на 
своето. Когато екстра 
етажът бил унищожен, 
пред очите се появили 
просторни светли стаи с 
големи прозорци. Затова 

и дизайнерът решил да 
разположи тъкмо под тях 
писалищните маси, къде-
то е намерено място и за 
шегата на твореца – съ-
вършено бял глобус.  

Но да се върнем на 
цвета, който властва и 
в кухнята. Там мебелите 
са от боядисан метал с 
ефирни решетки, чиито 
отвори внасят втория 
цвят. Стената е решена 
в прозрачно бяло стъкло, 
нарязано на квадрати, 
които напомнят мно-
го отдалеч на старите 
бели керамични плочки. А 
часовникът на Diamantini 
& Domeniconi е не просто 
още малко... бяло. 

За пода обаче е из-
бран дъб от Белгия, а за 
мебелите не е нужно да 
се казва, че е предпоче-

тена бяла кожа. 
И  в с и ч к и  13 5 
кв. м са за само 
4 стаи,  което 
гарантира до-
пълнителен ком-
форт и усещане 
за простор. 

Б а н я т а  в 
апарт а ме н т а 
п о ч т и  в л и з а 
в  с т а я т а  н а 
стопаните,  а 
стените й  са 
о б ли ц ов ан и  с 
„плитки“ от му-
ранско стъкло с 
релефна струк-

тура, продукция на шко-
лата „Баухауз“ от 1920 г., 
което свидетелства, че 
Ровати никак не се е боял 
да експериментира. 

А също и че е бил про-
вокиран от предметите 
от колекциите на модна-
та дизайнерка – от кера-
миките на Пикасо до ста-
туетките на Мао, които 
играят главна роля в ин-
териора и предопределят 
нуждата от изчистените 
линии на мебелите и от 
цвета, който да обеди-
нява и примирява всичко 
останало. 

„В тази къща е като 
в шахматна партия – бе-
лите започват играта и 
побеждават“ обобщава 
художникът на Фенди. 

Белият парижки апартамент на Карла Фенди е ярък 
пример за подход към изкуството, което може да бъде 
пренесено вкъщи абсолютно безцветно
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Изпълнение на инвестиционни проекти по 
водопроводната мрежа на територията на Столична община – 
зона 1 и зона 3”

Наименование: „Изграждане на нов корпус (блок №2 с ба-
сейн) към ОДЗ №5 в кв. „Тева”, гр. Перник”

Наименование:  „Извършване на аварийна поддръжка, стро-
ително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% 
от водопроводната мрежа на територията на Столична община”

Наименование: „Извършване на строително-монтажни ра-
боти за изграждане на зелена и достъпна градска среда в град 
Велинград” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 
Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на 
прилежащите елементи. Обособена позиция 2: Реконструкция, 
рехабилитация и благоустрояване на паркове, паркови зони, мес-
та за отдих и зелени площи на територията на град Велинград”

Още на: 

www.vestnikstroitel.bg

Oсн. предмет: 45232150 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на разпре-
делителни водопроводи 
Прогнозна стойност: 9 700 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36
Срок за получаване на документация за 

участие: 15.12.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 15.12.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Централен офис 

на възложителя с адрес: София 1766, район 
„Младост”, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес парк” 
№1, сграда 2А
Дата: 16.12.2014 г. Час: 11:00

За контакти: Радостина Стефанова
Факс: 02 8122588
Адрес: ул. „Бизнес парк” №1, сграда 2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: 02 8122579
E-mail: rstefanova@sofiyskavoda.bg 

Възложител: „Софийска вода” АД
Описание: Изпълнение на инвестиционни 

проекти по водопроводната мрежа на тери-
торията на Столична община – зона 1 и зона 3

Технически възможности: Изискуеми 
документи: 18.11. Списък с успешно изпъл-
нени и завършени за периода, обхващащ пре-
дходните 5 години, считано до датата на 
подаване на заявлението за участие улични 
водопроводи (без да се включват площадкови 
мрежи – мрежи, които не са изградени в об-
хвата на одобрената улична регулация, а са 
реализирани в границите на имот/група от 
имоти). Списъкът трябва да съдържа след-
ната информация за всеки от изпълнените 
обекти: наименование на обекта, място на 
изпълнение, времеви период на изпълнение 
на строителството (в рамките на изиску-
емия), дължина на уличните водопроводи по 
диаметри и материали, изпълнени и завър-
шени през последните 5 години, считано до 
датата на подаване на заявлението, инвес-
титор. От посочените в списъка дължини 
на уличните водопроводи по диаметри и ма-
териали, изпълнени и завършени през послед-
ните 5 години, считано до датата на пода-
ване на заявлението, трябва да е видно, че 
дължината на изпълнените улични водопро-
води отговаря на изискването на т. 17.3 по-
горе. 18.12. За всеки един от обектите от 
списъка по предходната точка кандидатът 
следва да представи удостоверение за до-
бро изпълнение (референция), което съдържа 
стойността, датата, на която е приключи-
ло изпълнението, мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е изпълнено 

в съответствие с нормативните изисква-
ния. Удостоверенията трябва да съдържат 
и дата и подпис на издателя и данни за кон-
такт. 18.13. Декларация за техническото 
оборудване за изпълнението на предмета 
на поръчката. Списъкът трябва да съдържа 
информация относно техния вид, капацитет 
и собственост. Посочените в декларацията 
основно оборудване, транспортни средства 
и механизация трябва да отговарят на из-
искванията на т. 17.7 по-горе. 18.14. Списък, 
включващ техническите лица и тези, които 
отговарят за изпълнение на предмета на 
обществената поръчка, съгласно изисква-
нето в т. 17.8, 17.9 и 17.10. В списъка следва 
да са посочени образованието, професио-
налната квалификация и професионалният 
опит на лицата, които отговарят за изпъл-
нение на предмета на обществената по-
ръчка. 18.16. Заверено от кандидата копие 
на валиден сертификат за регистрация по 
ISO 9001 за изграждане на ВиК мрежи и съо-
ръжения от тях или еквивалент, издаден от 
акредитиран орган – за лицето/ата, което/
ито ще извършва/т строителните работи 
– предмет на обществената поръчка. 18.17. 
Заверено от кандидата копие на валиден 
сертификат за регистрация по ISO 14001 с 
обхват на строителни дейности по предме-
та на поръчката или еквивалент, издаден от 
акредитиран орган – за лицето/ата, което/
ито ще извършва/т строителните работи 
– предмет на обществената поръчка. Кан-
дидатите трябва да представят докумен-
тите, изискуеми съгласно документацията 
за участие.

Възложител: Община Велинград
Описание: По „Обособена позиция 1: Ре-

конструкция и рехабилитация на улици и бла-
гоустрояване на прилежащите елементи” 
предметът на поръчката включва ремонтни 
дейности по бул. „Съединение”, ул. „Братя 
Маврикови”, ул. „Димитър Благоев” и площад 
„Македония” в квартал „Чепино”. Предвидени 
са дейностите: Подмяна на осветителните 
тела и внедряване на мерки за енергоефек-
тивност. Облагородяване и запазване на съ-
ществуващата растителност и рехабили-
тация на тревните площи. Уличната мрежа 
ще бъде изцяло преасфалтирана, в участъ-
ците с настилка от павета се предвиждат 
демонтаж на паветата, полагане на нова 
пясъчна основа и асфалтиране, нова пътна 
маркировка на пешеходните пътеки и вело-
алеите. Осигуряване на достъпна среда за 
хора с увреждания – понижаване на участъ-
ци от тротоарите и полагане на тактилна 
настилка в участъци изискващи повишено 
внимание. Организация и безопасност на 
движението. По „Обособена позиция 2: Рекон-
струкция, рехабилитация и благоустрояване 
на паркове, паркови зони, места за отдих и 
зелени площи на територията на град Ве-
линград” предметът на поръчката включва 
ремонтни дейности по обект 1: парк „Гарата” 
в Чепино – УПИ V, кв. 14, 7228; обект 2: парк 
под ОУ „Неофит Рилски” – Чепино – УПИ ХI, 
кв. 15, имот 7236; обект 3: парк пред Фреша 
– УПИ III-7285, кв. 660; обект 4: парк пред ОДЗ 
„Слънчице” – УПИ I-4167, кв. 701; обект 5: парк 
„Триъгълна градинка” в центъра – УПИ II-7297, 
кв. 1301. Предвидени са дейностите: рехаби-
литация и реконструкция на съществуваща-
та алейна мрежа, поставяне на ново парково 
обзавеждане, рехабилитация и реконструк-
ция на съществуващи стълби, поставяне на 
нова детска площадка с ограда върху ударо-
поглъщаща каучукова настилка, поставяне на 

спортна площадка с уреди за спорт на откри-
то, реконструкция на чешма и чешма-памет-
ни, фундаменти на кошчета за боклук, пейки, 
перголи и осветителни тела, въвеждане на 
енергоспестяващо осветление, изграждане 
на поливни системи, облагородяване и запаз-
ване на съществуващата растителност и 
рехабилитация на тревните площи.

Общо количество или обем: По обособена 
позиция 1 – засаждане на дървета и храстова 
растителност – 454 бр.; стабилизиране на 
дървета – 33 бр.; подсяване с тревна смес 
– 14 849 кв. м; изкопни работи – 3906 куб. м; 
доставка и монтаж на енергоспестяващи ос-
ветителни тела за улично осветление – 284 
бр.; разваляне на паважна настилка 22 587 
кв. м; направа на паважна настилка от налич-
ни павета – 12 385 кв. м; разваляне на тро-
тоар – 3080 кв. м; направа на тротоар с мра-
морни плочи – 1244 кв. м; ремонт на тротоар 
с мраморни плочи – 3267 кв. м; разкъртване 
на бордюри – 2233 м; полагане на бордюри – 
4262 м; фрезоване на асфалтова настилка 
– 1148 куб. м; разрохкване на повърхността 
на трошенокаменната настилка на дебелина 
10 см машинно – 1020 куб. м; доставка и по-
лагане на материал за основа в ограничени 
площи – 2013 куб. м; доставка и полагане на 
биндер – 1224 т; направа плътен асфалто-
бетон – 42 873 кв. м; направа първи и втори 
битумен разлив – 53 075 кв. м; направа так-
тилни ленти с бутони – 1116 кв. м; поставяне 
на знаци – 512 бр.; направа на хоризонтална 
маркировка – 1700 кв. м. По Обособена позиция 
2 – доставка и полагане на бетонни бордюри 
– 2141м; ударопоглъщаща каучукова настилка – 
299 кв. м; доставка и монтаж на паркови пейки 
– 62 бр., кошове за смет – 36 бр.; доставка и 
монтаж на ограда с височина 1,2 м за детски 
площадки – 111 м; детска пързалка и съоръже-
ние тип К5/К13 – 3 бр.; детска люлка Б01 – 3 
бр.; детска клатушка А03 – 4 бр.; подсяване с 

тревна смес – 6838 кв. м; изкопни работи за 
оборудване – 132 куб. м, кофражни работи за 
оборудване – 803 кв. м; доставка и монтаж на 
енергоспестяващи LED осветителни тела за 
парково осветление 30W; IP65 – 19 бр.; механи-

зиран изкоп ВиК – 885 куб. м; обратен насип с 
уплътняване през 20 см – 879 куб. м; разпръск-
вачи – 205 бр., водопровод – 1726 м; изпълнение 
на резервоар 15 куб. м с размери L = 3,00 m/B = 
2,50m/H = 2,15m – 3 бр.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 3 694 059,01 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 10
Срок за получаване на документация за 

участие: 29.12.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 29.12.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Малка заседателна 

зала, ет. II, сградата на общинската адми-
нистрация
Дата: 30.12.2014 г. Час: 11:00

За контакти: Александра Керина
Факс: 0359 54341
Адрес: бул. „Хан Аспарух” №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg 
Телефон: 0359 51278
E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и мон-
тажни работи на сгради и строителни съоръ-
жения или на части от тях 
Прогнозна стойност: 1 450 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 1080
Срок за получаване на документация за 

участие: 13.12.2014 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23.12.2014 г. Час: 16:30

Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на община Перник – гр. Перник, пл. „Св. Иван 
Рилски“ 1А.
Дата: 29.12.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж.Росен Йорданов
Факс: 076 603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски” №1А
Адрес на възложителя: www.pernik.bg 
Телефон: 076 684298
E-mail: obshtina@pernik.bg

Възложител: Община Перник
Описание:  Обществената поръчка 

включва „Изграждане на нов корпус (блок 
№2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв. „Тева”, гр. 
Перник”. Теренът, предвиден за застрояване, 
е с денивелация в посока североизток-юго-
запад, като в южната си част преминава в 
стръмен. Блокът е ситуиран в източната 
част на УПИ. Той е съставен от две градин-
ски и две яслени групи с прилежащите му 
обслужващи помещения, методичен кабинет, 
зала за компютри и детски басейн с всички 
необходими обслужващи го помещения. Под-
ходът към главния вход е ориентиран от се-
вер, като към него има предвидена рампа за 
достъп на инвалиди. Сградата е решена при 
оптимално запазване на удобна връзка със 
съществуващия терен, с подчертано пре-
димство на пространственото въздействие 
и архитектурни елементи. Функционалното 
решение на сградата предвижда разделя-

нето й на три нива. В частичния сутерен 
се намират: басейн със съпътстващите го 
съблекалня, WC, душовo и филтурно помеще-
ние; зала за компютърно обучение със склад 
към нея; стая за треньори; стълбище и ко-
ридори; машинно за асансьора и складове. На 
партерно ниво непосредствено след гл. вход 
следват асансьор, физкултурно-музикален 
салон, модули за две яслени групи, към които 
са предвидени тераси. На следващия етаж 
са двете градинските групи, а в зоната над 
физкултурния салон се намират методиче-
ски кабинет, стая за персонала и медицин-
ски кабинет, към които е предвидена обща 
тераса. Подробно описание на дейностите, 
които ще бъдат изпълнявани, е посочено в 
техническите спецификации по поръчката, 
неразделна част от документацията за 
участие. Възложителят ще възложи част 
или цялата работа в зависимост от финан-
совия ресурс, с който разполага.

Възложител: „Софийска вода” АД
Описание: Извършване на аварийна 

поддръжка, строително-ремонтни и стро-

ително-монтажни работи на около 30% от 
водопроводната мрежа на територията на 
Столична община.

Oсн. предмет: 45232150 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на раз-
пределителни водопроводи 
Прогнозна стойност: 12 000 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 26
Срок за получаване на документация за 

участие: 16.12.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16.12.2014 г. Час: 16:00 
Отваряне на офертите: Централен офис 

на възложителя с адрес: София 1766, район 
„Младост”, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес парк” 
№1, сграда 2А
Дата: 17.12.2014 г. Час: 11:00

За контакти: Радостина Стефанова
Факс: 02 8122588
Адрес: ул. „Бизнес парк” №1, сграда 2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg 
Телефон: 02 8122579 
E-mail: rstefanova@sofiyskavoda.bg
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Проектът New Orleans 
Arcology Habitat (NOAH) съ-
четава иновативност с 
необичайна архитектурна 
форма. Той ще се намира в 
американския град Ню Ор-
лиънс и ще представлява 
своеобразен Ноев ковчег, 
който може да побере до 
40 хил. жители с цялата 
необходима за живота им 
инфраструктура. С други 
думи, в комплекса ще има 
не само 20 хил. жилища със 
средна площ 100 кв. м, но 
и магазини, образовател-
ни и медицински учрежде-
ния, хотели, паркинг за 8 
хил. автомобила, културни 
обекти, 3 казина и всичко 

необходимо за комфорта 
на обитателите. Общата 
площ на NOAH е впечатля-
ваща – 2,8 млн. кв. м.

Специалистите от 
Tangram 3DS работили 
съвместно с арх. Кевин 
Шопфър още от първите 
ескизи. За жителите на 
сградата са предвидени 
на всеки 30 етажа от бъ-
дещата кула да има специ-
ални градини.

Според авторите на 
проекта „ковчегът“ тряб-
ва да предостави безо-
пасно и стабилно място 
за живеене на жителите 
и да ги предпазва от при-
родни стихии. Сградата 
ще може да остане на 
повърхността дори и при 
сериозно повишаване на 
нивото на водата, успоко-

яват архитектите. Стро-
ителите планират да съз-
дадат изкуствен залив, 
като разширят и укрепят 
естественото устие на р. 
Мисисипи. Така „ковчегът” 
няма да може да доплава до 
океана.

На New Orleans Arcology 
Habitat ще му е необходима 
водна повърхност малко по-
вече от 350 м в диаметър 
и 76 м дълбочина. Фунда-
ментът ще бъде направен 
от високоустойчив желе-
зобетон. Пирамидалната 
структура на обекта с ви-
сочина 365 м ще се потапя 
на 55 м, оставяйки още ми-
нимум 15 м до дъното. Три-
ъгълната форма е избрана 
съвсем съзнателно. Това е 
най-сигурната от възмож-
ните структури. Изпъл-

нена от метални носещи 
конструкции, тя ще позво-
ли огромното здание да се 
съпротивлява успешно и на 
най-бурния вятър. Второ, 
такава форма позволява 
„ковчегът“ да се раздели 
на три отделни кули, сре-

щащи се на върха. Центъ-
рът ще остава открит, 
което повишава още пове-
че устойчивостта срещу 
евентуални неблагоприят-
ни климатични условия. 

Енергоснабдяването на 
цялата сграда ще се осъ-

ществява от изцяло еколо-
гични източници на енер-
гия – слънчеви батерии, 
ветрени и водни турбини. 
Ако проектът NOAH бъде 
реализиран, авторите уве-
ряват, че за строежа му 
ще трябват 10 години.

Собствениците на заведения в столицата на 
Финландия Хелзинки са решили да тестват нова 
технология за разпознаване на лицата при плащане-
то на сметките. На този етап експериментът ще 
засегне само централните заведения. Програмата 
е разработена от компанията Uniqul Oy. Тя има за 
цел да помогне значително да се ускори процесът на 
продажбите. Приложението разпознава лицата на ку-
пувачите на базата на геометричните им пропорции. 
Всичко, което човек трябва да направи, е да натисне 
бутон, монтиран в заведението. 

Според авторите на проекта камерата ще може 
да разпознае лицето на разстояние 3 – 4 м, като няма 
да е необходимо да се гледа в нея. Уредът ще може 
да различава дори близнаци. След това програмата за 
биометрични данни намира ползвателя в своята база 
данни и превежда парите за покупката от картата 
му към сметката на продавача. Цялата операция от-
нема не повече от 5 секунди.

Експерти са успели да намерят начин микроби да 
произвеждат електричество чрез преработване на 
отпадъци. Това може да стане възможно благодарение 
на модерна технология, която е в състояние да адап-
тира начина, по който функционират организмите. 
Идеята за биологично захранвана батерия не е нова, 
но за учените бе невъзможно да постигнат желания 
ефект. Сега за първи път те са на мнение, че техно-
логията може да бъде подобрена в рамките на проек-
та PROTLEGO, финансиран от Европейския съвет за 
научни изследвания (ERC). Той използва методите на 
синтетичната биология за създаване на организми, 
които не се подхранват постоянно и могат да прех-
върлят електроните бързо, произвеждайки практичес-
ки приложими количества електроенергия.

В рамките на проекта, който ще продължи до 
2015 г., главният изследовател – проф. Литал Алфон-
та от университета „Бен Гурион” в Негев, Израел, и 
нейният екип ще работят върху метод, чрез който 
могат да добавят нови аминокиселини в протеините, 
включвайки химични вещества в тях, и като резул-
тат – да променят функциите им. Крайната цел е 
отпадните води да се използват като гориво. Това, 
според учените, ще може да се случи след около де-
сетилетие.

Учени в Испания раз-
работват иновативен 
колан, който ще ни пред-
пазва от заспиване зад 
волана. Чрез сензорна 
система, вградена в се-
далката на автомобила 
и колана, ще се измер-
ват пулсът и дишането 
на водача. Ако ударите 
на сърцето отслабнат, 
ще се задейства алар-
ма. „Системата следи 
показателите, свързани 
с умората и опасността 
от заспиване зад вола-
на, като своевременно 
предупреждава водача“, 
обясняват от Институ-
та по биомеханика във 
Валенсия.

От BMW са разрабо-
тили улични лампи, снаб-
дени с контакти за за-
реждане на електрически 

коли. Компанията ще 
реализира пилотен 
проект в Мюнхен 
следващата година, 
използвайки налич-
ната осветителна 
мрежа. Автопроиз-
водителят е създал 
два прототипа на 
стълбове „Светлина 
и заряд”, които съ-
четават ефективни 
светодиоди (LED) 
със станции за пре-

зареждане на електромо-
били. Проектът в Мюнхен 
включва монтиране на 
първите осветителни 

стълбове за зареждане 
директно върху същест-
вуващата по улиците ло-
кална инфраструктура за 
осветление.

Тези необичайни стан-
ции ще могат да се из-
ползват от възможно 
най-много шофьори, неза-
висимо от модела на ав-
томобила и доставчика 
на електроенергия. Две 
улични зарядни лампи вече 
са монтирани пред цен-
тралата на BMW в града. 
Шофьорите ще могат да 
зареждат колите си, като 
плащат през специално 

приложение за мобилен 
телефон.

Въпреки усилията на 
BMW и на цялата автоин-
дустрия електрическите 
коли засега не се радват 
на голяма популярност и 
основна причина за това 
е ограниченият им пробег 
и недостигът на станции 
за зареждане. Проблемът 
е толкова наболял,  че 
наскоро ръководители на 
BMW се срещнаха с кон-
курентните си от Tesla 
Motors, за да обсъдят за-
едно изграждането на по-
вече зарядни станции.

Колонизацията на Лу-
ната може да се окаже 
следващата област на 
надпревара между воде-
щите космически държави. 
Учени и правителствени 
организации в САЩ отно-
во кроят планове за усвоя-
ване на земния спътник 45 
години след първото каца-
не на човек върху него.

Специалисти от НАСА 
смятат, че многобройни-
те кратери на Луната, 
заснети от космическия 
апарат LRO, с диаметър 
от 5 до 900 м могат да 
послужат за бази на ас-
тронавтите при техните 
мисии.

Учените обясняват, че 
кратерите са възникнали 
в резултат на разликата 
в температурите на по-
върхността на Луната и в 

нейната гореща сърцеви-
на. Образувани са естест-
вени вдлъбнатини с туне-
ли и множество пещери.

Подобни ями с дълбочи-
на десетки метри могат 
да осигурят убежище за 
астронавтите и да ги па-
зят от радиация и падане 
на метеорити, смятат 
в НАСА. Но най-важното 
е, че пещерите биха за-

щитили хората от резки 
температурни промени и 
лунен прах.

НАСА ще настоява за 
нова лунна програма, в 
рамките на която да бъ-
дат детайлно проучени 
кратерите, включително 
чрез изпращане на луно-
ходи и специални изследо-
вателски сонди на земния 
спътник.

Отбелязан е значителен 
прогрес в създаването на из-
куствено гориво с помощта 
на фотосинтеза. Учените 
от Австралия са разрабо-
тили ефективен метод за 
получаване на метанол, нари-
чан „горивото на бъдещето“. 
Специалистите отдавна се 
опитват да получат изкуст-
вен аналог на нефта и газа, 
който ще замени привършва-

щите полезни изкопаеми.
В процеса на изкуствена 

фотосинтеза освен първо-
началните вещества за син-
тез на горивото участват 
още слънчевата светлина, 
водата и въглеродният ди-
оксид. Ако изкуствената 
фотосинтеза, която е зна-
чително по-ефективна от 
своя природен аналог, бъде 
възможна, то голямата 

част от нуждите ни ще 
бъдат задоволени от 
фабрики за слънчево го-
риво, изградени в райо-
ни, където светлината 
и водата са в изобилие.

Основното пости-
жение на австралийски-
те учени е откриването на 
ефективен метод за синте-
зиране на метанол от въгле-
роден диоксид. Веществото 

може да бъде използвано в 
двигателите, при получаване 
на електрическа енергия или 
при отопление на жилища.

Плаващото съоръжение ще побира 40 хил. жители
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Европейската банка за въз-
становяване и развитие (ЕБВР) 
отпусна средства в размер на 
305 млн. евро за Македония. 145 
млн. евро ще бъдат използвани 
за втората фаза от изграждане-
то на жп линията между нашата 
и съседната страна, а 160 млн. 

евро ще бъдат инвестирани по 
Програмата за републикански пъ-
тища. Средствата са получени 
при изключително изгодни усло-
вия. „Срокът за погасяване е 15 го-
дини с гратисен период 4 години, 
а лихвеният процент в момента 
възлиза на 1,15 на сто”, съобщи 
македонското Министерство на 
финансите. За отсечка 3 – Крива 
Паланка – границата с България – 
финансирането ще бъде отпусна-
то след завършването на всички 

подготвителни дейности.  
„С тази инвестиция в размер на 

305 млн. евро ще бъдат създадени 
нови работни места, заетост за 
македонските фирми и ще се даде 
тласък на икономическото разви-
тие на страната. С тези средства 
Европейската банка за възстано-
вяване и развитие насърчава поли-
тиката за публични инвестиции, 
която провежда Македония”, се 
казва в изявление на финансовото 
ведомство на страната.

Бразилският милиар-
дер от сирийски произход 
Жозеф Сафра придоби 
прочутата бизнес сграда, 
известна като „Корнишо-
нът”. По този начин той 
разшири присъствието 
си на пазара на имоти в 
Лондон. За стъкления не-
бостъргач с причудлива 
форма са платени 726 млн. 
паунда. В специално съоб-
щение на групата „Сафра” 
се казва, че сделката е 
част от стратегията им 
за инвестиране в най-до-
брите имоти в най-важни-
те градове по света. „Тази 
сграда е лондонска икона, 
отличаваща се от всичко 

друго на пазара и с чуде-
сен потенциал да увели-
чава стойността си. Въз-
намеряваме да я направим 
още по-добра и по-желана 
чрез подобрения, от които 

ще спечелят сегашните 
й обитатели”, заявяват 
своята амбиция от компа-
нията.

През 2007 г., когато 
германската банка IVG 

и частната компания за 
дялово инвестиране Evans 
Randall я купиха от Swiss 
Re за 630 млн. паунда, „Кор-
нишонът” бе най-скъпата 
офис сграда във Велико-
британия. Но разраства-
нето на финансовата 
криза рязко понижи стой-
ността, новите собстве-
ници не успяха да изпла-
тят заема си от 400 млн. 
паунда и управлението й 
бе поето през април от 
Deloitte. Съживяването на 
британската икономика 
увеличи и апетитите към 
лондонски бизнес имоти – 
предимно на инвеститори 
от Близкия изток и Китай.

One Central Park в Сидни 
беше обявен за най-добрия 
небостъргач на годината 
от Съвета за високи сгради 
и градска среда (Council on 
Tall Buildings and Urban Habitat 
– CTBUH). Изборът на непра-
вителствената организация 
е направен измежду 88 пред-
ложения.

Проектант е архите-
ктурното студио Ateliers 
Jean Nouvel. Отличен е зара-

ди използването на устойчи-
ви технологии по нетради-
ционен начин. Според журито 
дизайнът на сградата е впе-
чатляващ и уникален в срав-
нение с всички останали от 
категорията, тъй като пра-
ви използването на устойчи-
вите технологии абсолютно 
видно и разпознаваемо. Нова-
та сграда в Сидни може изця-
ло да промени отношението 
към проектирането на еко-

логични градски простран-
ства. Проектът е уникален 
с приложените хидропоника 
(отглеждане на растения без 
почва) и хелиостати (систе-
ми от огледала, които се за-
въртат по посока на слънце-
то, отразяват светлината и 
така осигуряват отопление 
за сградите). Едновременно 
с това растенията по сгра-
дата се появяват на всеки 
етаж, което създава впе-

чатление за непрекъснато 
променяща се фасада. Зеле-
нината обаче има не само 
естетическа роля. Когато е 
твърде топло, благодарение 
на нея се осигурява сянка и 
се пести от използването на 
системите за охлаждане. В 
тъмната част на денонощи-
ето конзолата с хелиоста-
тите може да се използва 
като платно за LED инста-
лация.

Британският премиер Дейвид Камерън обеща 15 
млрд. паунда за подобряване на магистралите и път-
ната мрежа в Англия. Строителството ще продължи 
до 2020 г. и включва над 100 проекта за нови пътища, 
ремонт на магистрали и дори тунел под Стоунхендж. 
„Очаква ни революция на пътя, която ще доведе до по-
бързо придвижване, повече работни места и развитие 
на бизнеса”, смята Камерън. 

Френският замък от XII в. „Ла Вермонди“ в Акитен 
беше обявен за продажба от „Интернешънъл Риъл Ис-
тейт“ за 6,2 млн. евро. Историята на имота датира 
още от Средните векове, когато английският крал 
Ричард Лъвското сърце бил херцог на Акитен. Според 
легендите той съхранявал част от военните си пляч-
ки в тунели под кулата. Днес замъкът на четири нива 
е много по-привлекателен с голямо пространство за 
забавления, включително две огромни зали, каменни 
камини, дъбов под и две трапезарии. Преди време за-
мъкът бил собственост на архитекта Жил Сен Жил, 
който върнал старата му слава след голям ремонт. 
Той добавил някои от най-съвършените високока-
чествени системи вътре. Имението разполага с 5 
просторни спални и 4 напълно оборудвани бани. Освен 
това замъкът включва къща за гости, два апартамен-
та и голямо ателие. Къщата се намира насред 50 ха 
гори, овощни градини и ливади, а наблизо има и езеро. 
До замъка се издига наклонена гало-римска кула, ви-
сока 20 м, която е обявена за исторически паметник.

Технологичният гигант Google сключи договор с 
НАСА за наем на летище „Мофет”, разположено близо 
до Силициевата долина, за срок от 60 години. Компа-
нията планира да инвестира 200 млн. долара в модер-
низация на аеродрума. Тя ще използва летището за 
научни изследвания, разработки и изпитания в област-
та на космическите проекти, роботиката и други 
технологии. Преди година гигантът даваше награда 
в размер на 20 млн. долара на всяка частна компания, 
която може да пусне робот на Луната, способен да 
измине 500 м и да изпрати снимки от повърхността.

С тази сделка НАСА ще получи 1,6 млрд. долара и 
ще спести още 6,3 млн. долара от разходи за поддръж-
ка на летището. Очаква се Google да възстанови хан-
гара и да го преоборудва за целите на изследванията, 
както и да организира в него изложбен комплекс за 
иновативни технологии, разработвани в Силициева-
та долина. Компанията може да пренесе в „Мофет“ и 
цялото си изследователско подразделение Google X. 
По-рано летището на НАСА е принадлежало на Воен-
номорския флот на САЩ, а хангарите са построени 
още през 30-те години на миналия век.

Палитана беше обявен за вегетариански град, след 
като 200 монаси заплашиха да гладуват до смърт, ако 
месарниците в селището не бъдат забранени. Протес-
тиращите обаче далеч не са единствената причина мяс-
тото да стане зона без месо. 75% от 65-хилядното насе-
ление изповядва джайнизъм. Това е една от най-древните 
религии,чиято основна философия е против насилието 
към всички живи същества. Доскоро в планинския град 
имаше зони без месо, но след протеста на монасите вла-
стите в щата Гуджарат, където се намира Палитана, на-
правиха цялото селище вегетарианска зона. Те въведоха 
пълна забрана за продажбата на месо и яйца, като обяви-
ха и всички месарници в рамките на града за незаконни. 
Това обаче създава проблеми, тъй като собствениците 
на кланици, както и рибарите, трябва да прекратят ра-
бота и да търсят препитание другаде. 

Израелските власти са одобрили изграждането на 
300 нови жилища в Източен Йерусалим – стъпка, която 
може да обтегне още повече напрегнатите отношения 
в Свещения град. Зам.-началникът на службата по пла-
ниране в кметството Амнон Арбел заяви, че комите-
тът по планиране е одобрил проект за строителство 
в района на Рамот. По думите му проектът трябва да 
премине и през други процедури, които ще го забавят, 
така че реализацията му ще започне след няколко го-
дини. Палестинците обаче смятат Източен Йерусалим 
за тяхна столица, а международната общност се про-
тивопоставя на плановете на Израел за изграждане на 
селища в района. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Животът на Ей Джей не е точно такъв, какъвто 
си го е представял. Жена му загива при катастро-
фа, книжарницата му отчита най-ниските продажби 
от години, а най-ценното му притежание – рядко 
издание на Едгар Алън По, е откраднато. Постепен-
но той се изолира от хората на остров Алис – от 
Ламбиаз, полицая, който винаги се е държал добре 
с него; от Исмей, сестрата на жена му, която се 
опитва да го спаси от самия него; от Амелия, чаров-
ната и идеалистична търговска представителка 
на едно издателство, която продължава да идва с 
ферибота до острова и отказва да се предаде пред 
лошото му отношение към нея. Дори книгите вече 
не носят радост на Ей Джей. Те са поредното до-
казателство колко бързо се променя светът. И то 
към по-лошо. Точно тогава в книжарницата му се 
появява неочакван подарък – малък, но изключително 
ценен. Подарък, който ще даде възможност на Ей 
Джей да пренапише отново живота си и да погледне 
света с нови очи...

Осмият роман на Габриел Зевин има издания на 
над 20 езика и писателката е изключително благо-
дарна за топлия прием на творбата й: „За да напи-
шеш ревю за книгата, трябва първо да си я прочел 
– да си я избрал от многото други предварителни 
копия, които си получил от представителя. Затова 
се старая винаги да пиша благодарствени писма на 
тези хора. Накрая реших да напиша едно по-голямо 
писмо – към всички тях. И така се появи „Книжар-
ничката на острова” – съвършеното любовно писмо 
към книгите, книжарниците, любителите на книги 
и книжарите.” За нея смисълът на писането, което 
започва в самота, е в свързването между хората. 
„Понякога си мисля, че влюбването в един човек из-
общо не се различава от влюбването в книга”, при-
знава Зевин.

Страницата 
подготви 
Мартин 
Динчев

Второто  из -
дание на Софий-
ския междунаро-
ден литературен 
фестивал ще се 
проведе между 25 
ноември и 14 декември. Главен ак-
цент на форума ще бъдат твор-
бите от Скандинавския север. 
Многообразни и вълнуващи със 
специфичния си стил, писателите 
от Севера заслужено стават все 
по-превеждани по света и се рад-
ват на нарастващ читателски 
интерес у нас. В рамките на фес-
тивала българската публика за 
първи път ще се срещне на живо 
с едни от най-успешните писател 
от Дания, Исландия, Норвегия, 
Финландия и Швеция, които гос-
туват специално за събитието. 

Творчеството им покрива раз-
лични жанрове – от детска до кри-
минална литература, издавана и 
на български език. За селекцията 

на авторите е отговорно жури, 
съставено от проф. Вера Ганче-
ва, Надежда Михайлова, Антония 
Господинова, Петра Олисен, Айгир 
Сверисон и Ангел Игов. В основна-
та програма ще участват и съ-
временни български автори.

Софийският международен 
литературен фестивал се орга-
низира от асоциация „Българска 
книга” в рамките на ежегодния 
Международен панаир на книгата 
в София, който е посещаван от 
над 40 хил. души. Идеята е всяка 
година събитието да представя 
различен географски регион. Пър-
вото му издание през 2013 г. бе 
посветено на литературата от 
Балканите и в него се включиха 

54 творци от 8 държави. 
Стремежът е фестивалът 

да се превърне в най-мащабния и 
престижен форум за литература 
в България. Затова програмата 
не само ще запази всичко ценно 
от миналогодишното издание, но 
ще бъде още по-наситена и по-
разнообразна. Сред новостите 
са детската програма с различни 
работилници, както и филмовата 
част, подготвена в партньор-
ство с кинофестивала „Северно 
сияние”. Читателите от различ-
ни възрасти ще могат да изби-
рат сред няколко изложби, лекции 
и дискусии, специална секция за 
криминална литература и още 
много изненади.

Фестивалът 
ще се проведе между 
25 ноември и 14 декември

Фадо певицата Карминьо ще 
гостува за първи път в България на 
2 декември в зала 1 на НДК. Името й 
доби голяма популярност в Португа-
лия само преди няколко години, а вече 
е известно и в цял свят. Музиката й е 
смес от минало и настояще – неверо-
ятна емоция, изпята от един от най-
добрите гласове на фадо сцената.

Карминьо от най-ранна възраст 
слуша записите на майка си (която 
също е певица), свидетел е на събира-
нето на фадо певци в тяхната къща 
и още като тийнейджърка започва 
да пее в таверна. Тя издава първия 
си албум (Fado) през 2009 г. и той 
моментално се превръща в един от 
най-аплодираните дебюти в новата 

история на най-португалския музика-
лен жанр. 

Песента Perdoname с испанеца 
Пабло Алборан бързо става сингъл но-
мер 1 в испанските класации, а в Пор-
тугалия Карминьо вече има статут 
на звезда. Втората й творба – Alma, 
отново е съчетание на кавъри на из-
вестни португалски песни, създаде-
ни от певци като Амалия Родригеш, 
Мария Амелия Проенца, Фернанда Ма-
рия, но и песни, написани от великия 
бразилец Чико Буарки и от Виниций де 
Мораес – един от бащите на стила 
боса нова, както и по-съвременни ори-
гинали. 

Билетите за концерта на Карми-
ньо струват между 40 и 100 лв.

След големия успех на „Светът е 
голям и спасение дебне отвсякъде” 
режисьорът Стефан Командарев се 
отправя към ново кинопредизвикател-
ство. Любопитно е, че преди да стигне 
до финалната версия на сценария, той 
прави 11 различни варианта. Сюжетът 

е вдъхновен от многото човешки исто-
рии, с които Командарев се запознава 
при своите пътувания из България и по-
специално в Родопите. 

Творбата разказва историята на 
баща и син, които трябва да се върнат 
към забравеното минало, за да се из-
правят срещу дълго пазени тайни и да 
преоткрият пътя към себе си. Главните 
теми, които са засегнати, са сложните 
отношения между баща и син, цената 
на оцеляването и пътят от греха към 
опрощението. Събитията се разигра-
ват на фона на уникални места по вър-
ховете на планината, които са заснети 
с помощта на алпинисти и каскадьори.

„Съдилището“ спечели Голямата 
награда за най-добър пълнометражен 
филм на кинофестивала „Златна роза“, 
а Асен Блатечки беше предпочетен за 
най-добър актьор. Филмът бе отличен 
от журито заради „дълбокото хуманно 
отношение и за силата на представяне 
на психологическия и земен кръстопът“.

Колекцията Sounds of the 
80’s отдава чест на това 
ярко десетилетие в музика-
та и го представя в изпълне-
ние на някои от най-извест-
ните съвременни артисти. 
Албумът включва музикан-
ти като Кайли Миноуг, Сам 
Смит, Ед Шийрън, London 
Grammar, Оли М и много  
други.

Всяко едно от 37-те 
парчета е записано специално за тази 
колекция и досега не е било издавано. 
Песните са избрани внимателно от тех-
ните изпълнители, които успяват да им 
придадат свое собствено звучене. 

„Винаги съм обичала Bette Davis Eyes 

на Ким Карнс. Песента бележи момента 
в живота ми, когато бях млада и луда по 
поп музиката тийнейджърка в Австралия. 
Каква тръпка е да направя кавър на тази 
невероятна песен”, не крие вълнението 
си Кайли Миноуг.
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Светослав Загорски
 
Залезите навсякъде 

по света са изключител-
но красиви и романтични. 
Хората обичат да гледат 
как огненото кълбо на 
слънцето се скрива зад 
далечния морски хоризонт 
или зад зъберите на пла-
нините. Има обаче едно 
място, където хилядите 
туристи гледат как то 
залязва над самия град. 
Това е възхитителният 
архитектурен комплекс в 
Испания, включен в спи-
съка на ЮНЕСКО – Сала-
манка. 

Уникалната атмосфе-
ра на града се дължи на 
историческите построй-
ки. Те са издигнати през 
епохата на Ренесанса от 
специфичен за района ма-
териал, добиван от близ-
ко разположеното до Са-
ламанка селце Виламайор. 
Интересното е, че пясъч-
ните частици сияят в 
златисто, оранжево и ро-
зово, когато слънцето за-
почне да залязва. Именно 
светещият камък печели 
прозвището на Саламан-
ка Ла Дорада или Златния 
град.

В началото той е бил 
малко укрепено селище, 
което пазело територии-
те на келтското племе ва-
кеи. Оттогава е добре за-
пазеният римски мост „Ел 
Пуенте Романо”, пресичащ 
р. Тормес. Той датира от 
89 г. и е имал важно значе-
ние за Сребърния път от 
Мерида до Асторга.

След като римляните 
завладяват Иберийския 
полуостров, Саламанка 
или Хелмантика, както бил 
известен тогава градът, 
постепенно се превърнал 
във важен търговски цен-
тър. През 712 г. е покорен 
от маврите и остава под 
тяхно управление чак до  
XI в. След това започва 
епохата на Просвещение-
то, чието начало слага 
университетът – най-
старият в Испания. 

С кола от София до Са-
ламанка разстоянието е 
малко повече от 3 хил. км. 
Въпреки че е голямо, пъ-
тешествието дотук си 
струва, защото маршру-
тът минава през Френс-
ката Ривиера и след това 
продължава нагоре през 
Испания до Бискайския 
залив на Атлантическия 
океан. След това се спус-
кате на запад и стигате 
до Саламанка. Историче-
ското градче е разполо-
жено в западната част на 
Испания, като е столица 
на едноименната провин-
ция в автономния район 
Кастилия и Леон. Намира 
се на около 80 км източно 
от границата на Испания 
с Португалия и на около 

200 км западно от столи-
цата Мадрид. Дотук оба-
че можете да стигнете 
значително по-бързо със 
самолет, защото градът 
си има летище.

Добре е разходката в 
Саламанка да започне от 

величествения площад 

„Майор”,

който се счита за най-
красивия и елегантен в 
страната. Седнете в ня-
кое от кафенетата тук 
и просто наблюдавайте 
онова, което ви заобикаля. 
И задължително вижте 
площада през нощта. Той 
представлява географски 
и светски център на Са-
ламанка. Улиците, тръгва-
щи от него, са изпълнени 
с великолепни сгради в ба-
роков стил. „Пласа Майор” 
е построен между 1729 г. 
и 1755 г. 

До него е една от за-
бележителностите – ком-
плексът от катедрали. За 
вдигането на „Катедрал 
Нуева” са били нужни пове-
че от 200 години. Строеж-
ът й започва през 1512 г. 
заради дългото време, в 
което продължава, край-
ният резултат показва 
развитието на архитек-
турата в Испания. „Кате-
драл Виеха” се намира не-

посредствено до новата 
и е в раннохристиянски 
римски стил.

Нейната съседка съче-
тава стилове от късната 
готика през Ренесанса 
до платереско (преходния 
между готика и Ренесанс) 
и барок. Изваяните арки 
и ребровидните колони 
са дело на братята Чури-
гера. Те създават внуши-
телния вид на огромната 
сграда. В нея се намира и 
най-големият орган в Ис-
пания, излязъл изпод май-
сторството на Педро де 
Ечевария през 1745 г. Във 
великолепния интериор 
специално място заемат 
Златният параклис с не-
вероятните скулптури, 

както и Patio Chico – мал-
кият двор между старата 
и новата катедрала. 

Тясната уличка Calle 
Calderon пък ще ви отве-
де до 

университета  

на Саламанка.

Той е едно от най-ста-
рите висши учебни заве-
дения. Основан е от крал 
Алфонсо IX малко след 
като били създадени ВУЗ-
овете в Болоня и Париж. 
Неслучайно папа Алексан-
дър IV нарича града „една 
от четирите пътеводни 
светлини в света“. 

Сегашната сграда 
обаче е построена при 

управлението на католи-
ческите крале и се смя-
та за шедьовър на стила 
платереско. Фасадата е 
украсена с многобройни 
фигури, най-известната 
от които е на жаба върху 
череп, макар че трудно се 
забелязва сред остана-
лите.

Безспорно основната 
атракция вътре е библи-
отеката, където се съх-
раняват 160 хил. книги. 
Интерес представлява и 
стълбището – то е укра-
сено с релефи, изобразя-
ващи бикоборски сцени и 
навиците на някогашните 
студенти с кръвта на би-
ковете да изписват по фа-
садата имената си. 

В центъра на площада 
пред университета има 
статуя на Фрай Луис де 
Леон – известен поет и 
преподавател, преследван 
от Испанската инквизи-
ция. Когато се върнал на 
работа в университета 
след прекараните в за-
твора години, първите му 
думи били: „Както казахме 
вчера...“.

Статуите напомнят 
за важните исторически 
личности и легендарни 
персонажи, предопреде-
лили дългата история и 
изтънчена култура на 
Саламанка. Те включват 
героите от среднове-
ковната „Трагикомедия 
за Калисто и Мелибей“, 
известна още под името 
„Селестина“, които спо-
ред легендата се срещали 
тайно. 

Можете да видите 
статуя на света Тереса 
Авилска на площада, на-
речен на нейно име, как-
то и на прочутия съдия 
Франсиско де Витория и 
на Христофор Колумб, чи-
ито идеи не били приети с 
въодушевление от мест-
ните хора. В Саламанка 
са увековечени и известни 
автори, живели тук, като 
Антонио де Небриха и Ми-
гел де Унамуно.

Освен 

катедралния комплекс 

си заслужава да ви-
дите още две църкви. В 
„Иглесия де ла Пурисима“ 
е известната фреска на 

непорочното зачатие, на-
рисувана от Джусепе де 
Рибера. Това е единстве-
ната църква в Испания, 
която е в изцяло итали-
ански живопис и декор. 
Църквата „Сан Естебан“ 
пък притежава богато ук-
расена фасада и позлатен 
олтар от XVII в.

Без съмнение Каса де 
лас Кончас (Къщата от 
миди) е друг от символите 
на Саламанка. Сградата е 
построена през XVI в. и в 
момента се използва като 
библиотека. Фасадата й е 
в типичния за Саламанка 
жълт цвят и e апликирана 
с украшения под формата 
на мидени черупки, олице-
творяващи Ордена на св. 
Яков. Зданието е смесица 
от готическа и мавърска 
архитектура. Върху него 
са поставени 350 мидени 
черупки.

Интерес за туристи-
те представлява хотел 
„Ректор“. Той е бил частна 
резиденция на богата фа-
милия. Сега хората от нея 
живеят на горния етаж и 
са предоставили 114 без-
упречно декорирани стаи 
за пътешествениците.

Не пропускайте и оби-
колка на комплекса „Ла 
Клеречиа” с неговия ма-
настир и църква, Музея 
на изкуствата „Каса Лис”, 
както и стария затвор, 
превърнат в Модерен 
център на съвременното 
изкуство.

Много интересна е 
сградата на Колежа на ар-
хиепископа. Той е постро-
ен през XVI в. от Алонсо де 
Фонсека – архиепископ на 
Сантяго де Компостела. 
Целта му била да осигури 
на галицийските студен-
ти колеж в рамките на 
университета на Сала-
манка.

Ако искате накрая да 
направите красиви снимки 
от Саламанка, то място-
то е кулата Клаверо. Тя е 
една от запазените ос-
танки на дворец, постро-
ен през 1470 г. В долната 
си част кулата е чети-
риъгълна, докато в гор-
ната става осмоъгълна. 
Украсена е с осем цилин-
дрични оръдейни кулички и 
изглежда като револверна 
глава.

Най-красивият 

площад в Испания

Страхотният катедрален комплекс

Дворът на университета

Разходка из Стара 

Саламанка
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BCC Board and Minister Pavlova discussed 
current problems in the sector 
Highlights at the first meeting of the regional minister with the industry were 
payment to companies under OPRD and amendments in the legal base 

“It is right my first meet-
ing since I headed the Min-
istry of Regional Develop-
ment and Public Works to 
be with the management of 
the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC). My main 
priority as sector minister is 
regional development, con-
struction and infrastructure. I 
think we will have many oc-
casions for meetings to dis-
cuss pressing issues in the 
industry. The purpose of this 
talk is primarily to meet, then 
draw what lies before us and 
prepare a work plan,” said 
Lilyana Pavlova, Minister of 
Regional Development and 
Public Works (MRDPW) at 
the meeting with the Board 
of BCC. The discussion was 
held at the headquarters of 
the Chamber. It was attended 
by BCC Chairman Eng. Sve-
toslav Glosov, Deputy Chair-
men Eng. Nikolay Stankov 
and Eng. Ivan Mirinski, Hon-
orary Chairman Eng. Simeon 
Peshov, members of the BCC 

Board Eng. Vladimir Vutov, 
Eng. Stefan Totev, Eng. Ly-
ubomir Kachamakov, Eng. 
Pavel Kalistratov, Eng. Iliyan 
Terziev, Eng. Tsvetan Tso-
nev, Eng. Atanas Kirilov, Eng. 
Evtim Yanev, Eng. Rosen 

Koleliev, Chairman of BCC 
Regional Office – Burgas, 
Eng. Nikolay Nikolov, Execu-
tive Director of the Chamber 
Eng. Ivan Boykov and others.

“I propose to be restored 
the Advisory Board at the 

ministry in order to have 
continuous feedback both 
in terms of legislation and 
current issues and problems 
related to the work of the 
MRDPW,” said Pavlova.

According to Lilyana Pav-

lova, by 7 December should 
complete the merger of the 
Ministry of Regional Devel-
opment and the Ministry of 
Investment Planning into the 
Ministry of Regional Devel-
opment and Public Works. 
“This requires a change in 
the Law on Territory Planning, 
as well as in 64 more laws. 
In this regard, next week we 
will amend 120 regulations 
and decrees. Only then we 
will give vent to the whole 
process related to the issu-
ance of building permits. We 
are working on new rules of 
procedure because the two 
ministries have overlapping 
directorates,” said the min-
ister. 

“An amendment to the 
Law on Territory Planning 
is submitted, according to 
which only municipalities will 
issue building permits. The 
started procedures, however, 
will be completed according 
to the previous order of the 
ministry. They are 39. We will 

Mrs. Vasileva, you took the post of Min-

ister of Environment and Water in a difficult 

for the sector period – at suspended pay-

ments under OP “Environment 2007 – 2013”, 

but a few days after taking up your duties 

the funds were released from Brussels. 

What will be your main tasks? 

Among the priorities is to maintain a good 
dialogue with all our partners. We will continue 
to observe the principles of transparency and 
openness. The ministry has a very important 
function, because the nature of the policies 
it works, applies and controls is horizontal. 
Moreover, OP “Environment 2007 – 2013” as 
a financial instrument, which largely supports 
our country to cope with its commitments as-
sociated with EU membership, and is a tool 
that aims to improve the lives of the citizens 
of Bulgaria, stimulating businesses and creat-
ing new jobs. It is undoubtedly a priority. Our 
first efforts will be directed to normalize the 
pace of work on “OPE 2007 – 2013” and the 
approval and launch of the new “OPE 2014 
– 2020”. As regards policies of the sector, 
we have many commitments and ideas. They 
concern the implementation of European 
standards in the sectors “Water”, “Waste” and 
“Air and climate change”. We will propose 
legislative initiatives in this direction. We con-
tinue to work on the implementation of the 
water reform. It is carried out together with the 
Ministry of Regional Development and Public 
Works, which is directly responsible for the 
water sector. Let me recall that completion of 
the water reform is a very important condition 
to get funding also under OPE in the program-
ming period 2014 - 2020.

EC unblocked the funds under “OPE 

2007 – 2013”. What steps have to be taken, 

to ensure stability in the financing of pro-

jects under the program? 

The recovery of payments from Brussels 
is really good news. EC informed the Bulgar-
ian authorities that all conditions placed in 
the suspension of funds in November 2013 
to Bulgaria, have already been implemented. 
I am glad that happened with the launch of 

the work of government “Borisov”. The last 
year period was quite dramatic for benefi-
ciaries and contractors on the projects. The 
unblocking of funds is a good sign of restored 
confidence. The allocation of BGN 800 mil-
lion from Brussels is a tribute to all experts 
who worked very hard to improve the con-
trol systems. Thanks to the beneficiaries and 
builders who had the will to continue to per-
form heavy infrastructure projects. I think that 
the confidence of the European Commission 
which was shaken in recent months began 
to return. Our task is to justify it and funds 
restoration is only the first step. From now on 
we have a lot of work to do. We have to take 
a number of emergency measures to stabilize 
the program and deal with the difficult finan-
cial situation after stopping the funds from 
the EC and then from the national budget. 
You know that nearly 6 months there were 
no payments from the state to beneficiaries. 
A lot of delay and difficulties were generated 
that should be overcome fairly quickly. I will 
emphasize that there will be losses of funds 
under “OPE 2007 – 2013”. They will be ac-
cording to the result of the analyses that we 
are doing now. They will be in the range of 
EUR 140 to 205 million, which is no small thing 
at all. So our main task is to minimize the 
losses. We will hold a series of emergency 
measures in the remaining month and a half 
until the end of the year to cut the amount 
of money that will automatically be released 
from the program budget. 

Ivelina Vasileva, Minister of Environment and Water: 

deadlines for construction under OPE 
to November 2015 

Recently Bulgaria is regularly present in 
the foreheads of international rankings for 
leading destinations with the greatest potential 
for investment in the outsourcing industry and 
manufacturing. While the market of offices 
copes relatively well with the assumption of 
tenants from business with outsourcing ser-
vices and the IT sector, the industrial segment 
in our country loses investors because of insuf-
ficient supply of new modern space, adminis-
trative obstacles to the rapid construction for 
own needs, difficulties with access to financ-
ing, expensive land in attractive regions, poor 

infrastructure and lack of skilled labor.  
Eastern Europe is interesting for interna-

tional companies that move their production 
units from Asia or expand. The region is close 
to their main markets and has cheap labor – 
one of the main pull factors. 

Bulgaria is also in the sight of those in-
vestors, but competes with other countries in 
the region – with our Balkan neighbors, with 
the Czech Republic, Poland, Slovenia, Slova-
kia and others. They attract a significant part 
of investors due to better equipment, faster 
administrative services and last but not least 
– significantly better advertising their advan-
tages.

Industrial competition 

Bulgaria needs reforms in the agencies that 
fight fraud and corruption. This was stated by 
Director General of the European Anti-Fraud Of-
fice (OLAF) Giovanni Kessler, who is visiting our 
country. 

OLAF’s Director said that power institutions in 
Bulgaria need reforms without pointing out spe-
cifically what they are but assured that OLAF will 
assist in this direction. He and Minister of Interior 
Veselin Vuchkov gave a joint briefing after a meet-
ing at the Interior Ministry. 

“Kessler recommended very carefully that we 
should read the recommendations in the annual 
reports of EC where the main focus is anti-corrup-
tion policy and particularly the recommendations 
of the EC report which will be published in late 
January,” said Interior Minister Veselin Vuchkov. 

Obviously at the level of anti-corruption things 
are not as they should be – whether because of 
communication with EC or as a misunderstanding, 
it is obvious we should speak the same language. 
For the last four-five years in the country have 
been built BORKOR, special court and prosecu-
tion, all combating organized crime and corruption. 
We are looking forward to see if according to EC 
this is enough or something has to change, said 
Vuchkov. 

“We are glad to see a government that is 
committed to the fight against fraud and supports 
OLAF,” said Director General of the European 
Anti-Fraud Office (OLAF) Giovanni Kessler. He 
stressed that the meeting with the Interior Minister 
confirmed the commitment of the Ministry of Inte-
rior in the fight against fraud and their investigation. 
“To protect the interests of citizens is a common 

interest, it is important both for the EU and Bul-
garia,” added OLAF Director General and said that 
cooperation in this direction is a message of com-
mitment in the investigation, detection and pros-
ecution of fraud cases and achieving real results. 

For his part Minister Vuchkov expressed his 
firm position that the place of AFCOS is in the 
Ministry of Interior and will remain constant, re-
gardless of the pending legislative amendments 
in the Interior Ministry. From his words it became 
clear that the ministry has serious expert aid to the 
specialized unit of the Supreme Cassation Pros-
ecutor’s Office to combat fraud with EU funds. The 
minister expressed also his satisfaction that the 
new European Commission and its Vice-President 
Kristalina Georgieva have committed attitude to 
the fight against fraud. 

The occasion of the bilateral meeting is the 
annual professional conference of the European 
partners against corruption and the European net-
work of contact points in the fight against corrup-
tion. The conference was opened yesterday and 
is organized jointly by the Ministry of Interior and 
the State Agency for National Security. 

do everything so that they 
happen as quickly as possi-
ble,” she stressed. 

Currently two deputy min-
isters have been appointed 
in the department. Denitsa 
Nikolova will manage OPRD, 
The Cross-Border Coopera-
tion Program, EU Strategy 
for the Danube Region and 
others. “The most ambitious 
task I set myself is to unblock 
the money under OPRD by 
the end of the year. We will 
impose a flat financial cor-
rection; we will not rob the 
municipalities with individual 
sanctions because this is im-
mediately reflected on the 
builders. At the moment the 
fines are set, local authori-
ties stop transferring money 
to companies. We will pay the 
flat financial correction at the 
central level from the budget, 
to give a breath of fresh air 
for the municipalities. By the 
end of the month I set a task 
to be made a pre-checkup 
and to impose the sanction. I 
hope to get support from col-
leagues of the Ministry of Fi-
nance,” said Pavlova. Accord-
ing to her, the same method 
will be applied to the OPE.

interest of European citizens

Giovanni Kessler, Director general of OLAF: 
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Волейбол

Баскетбол

Тенис

Поема клуба от Нова година

ството на клуба.
През последните месе-

ци се носиха спекулации за 
това, че Херо е в обтегнати 
отношения с ръководство-
то на „сините“ и че си търси 
отбор в чужбина. Той обаче 
ги отхвърли и заяви, че в мо-
мента търси нови футболи-
сти за отбора.

„Поел съм ангажимент да 

стана треньор на „Левски” 
от Нова година и нищо не се 
е променило. Не си търся дру-
га работа нито в България, 
нито в чужбина. Нямам пред-
става откъде идват подобни 
спекулации. Продължавам да 
търся футболисти за „Лев-
ски” с изричното условие да 
са свободни агенти“, катего-
ричен беше Димитров.

Футбол

Иван Персиев

„GS Строймаркет” – „Станилов”  6:4

„Станилов” влезе в мача като фаворит 
след серия от шест мача, в които не до-
пусна загуба, докато „Маркета“ бе регис-
трирал четири последователни поражения 
преди днешната среща.  Въпреки момент-
ната форма GS започна по-мобилизирано и 
в края на първата част успя да вземе аванс 
от два гола след попадения на Петър Мари-
нов и Илиян Китанов.  Второто полувреме 
се превърна в гонитба гол-за-гол, но в края 
момчетата от „строителната борса“ се 
оказаха заслужени победители, успявайки да 
запазят натрупаната по-рано преднина. С 
основна заслуга за победата на GS отно-
во беше Ивайло Ангелов, който се отличи с 
хеттрик. Не му отстъпи и головата машина 
на станиловци Румен Евтимов, който също 
приключи с три гола и излезе на първо мяс-
то в листата на стрелците.

„Мухарски” – „Юроком 2000” 0:0

Няма грешка, търговското наименова-
ние на символичните гости не е „Юроком 
20000:0”, а просто двата отбора не успяха 
да си отбележат гол и така това стана 
едва 3-тата среща в историята на БСФЛ, 
която завършва без попадения. С основна 
заслуга за нулевото равенство бяха здра-
вата защита и добрият вратар на „Юроком 
2000”, които устояха на натиска на „догра-
мите“ и успяха да прекъснат негативната 
си серия от пет последователни загуби.  
„Мухарски” от своя страна затвърди пре-
красната си есенна форма и за пореден път 
футболистите  могат да съжаляват, че не 
взеха всичко от тази среща.

„СТХБ 1985” – „Рутекс” 3:4

В изключително драматичен и оспорван 
двубой „Рутекс” успя да обърне високо летя-
щите звезди от „випуск 1985“, нансяйки им 
първо поражение от почти 2 месеца. Упра-
вителят и мениджър на отбора на „Рутекс” 
-  проф. Петър Стефанов, спечели задочна-
та битка с един от бившите си студен-
ти от ВИАС (УАСГ) инж. Петър Буклов и му 
показа защо пред собственото си име носи 
титлата професор.  Над всички на игри-
щето блестеше Добри Иванов („Рутекс”), 
който заедно с cъс съотборника си Пепи 
Ванков (хеттрик) оставиха отворен спора  
кой е  „играч на мача“. Силната форма на „Ру-
текс” през последните седмици ги изпрати 
в подножието на подиума и слабото начало 
на сезона остава само един лош спомен.

GP Group – „Инфра Холдинг” 5:2

GP Group постепенно започна да се 
съвзема след  двете неочаквани загуби от 
„Рутекс” и „Мухарски”.  С много настроение 
и мобилизация „сиво-черните” постигнаха 
заслужен успех над един от хитовете на 
сезона – „Инфра Холдинг”. Петко Фърцов 
(GP Group) реализира хеттрик, а другите 
попадения за победителите бяха дело на ка-
питана Иван Стефанов и Александър Нико-
лов. В отсъствието на звездата на отбора  
Димитър Димитров за „Инфра” се разписаха 
Иво Велчев и Николай Димитров.

Yes Hes – „Теразид”  6:3

Старата френска поговорка, че „Апе-
титът идва с яденето“,  олицетворява  с  
пълна сила представянето на Yes Hes през 
настоящата кампания. „Виолетовите” без 
съмнение са  фаворит №1 за спечелването 
на БСФЛ, след като букмейкърите свалиха 
коефициента до 2.15, а „старците“ не спи-
рат да изненадват всички с играта си. В 
един изключително коректен и стойностен 
двубой двата отбора изпитаха истинско 
удоволствие от играта, а резултатът от 
срещата остана на заден план. Тон за по-
бедата на временните лидери даде капита-
нът Милчо Виденов, който продължава да се 
радва на отлична резултатност и вкара за 
шести път през сезона. Останалите попа-
дения за Yes Hes реализираха Емил Мате-
ев, Румен Цанов (2) и неуморимият Цветан 
Стефанов.  За достойните опоненти от „Те-
разид” се разписаха Ангел Ангелов, Мартин 
Станков и Юлиан Илиев.

Пламен Константинов остава треньор на българския 
мъжки национален отбор по волейбол, докато руският спе-
циалист Владимир Козюткин повече няма да води национална-
та гарнитура при жените. Това стана ясно след заседание на 
Управителния съвет на Българската федерация по волейбол. 
Договорът на Козюткин изтече и от управата на родния 
волейбол са решили да не го подновяват. От там искат бъл-
гарин да е наставник на жените. Козюткин успя да класира 
дамите на Световното първенство по волейбол в Италия, 
където те стигнаха до 11-о място. Към момента все още не 
е ясно кой точно ще го замести. От федерацията не са обя-
вили дати, но най-вероятно договорът на Пламен Константи-
нов ще бъде удължен до Олимпийските игри в Рио де Жанейро, 
които ще се проведат през 2016 г.

Баскетболният „Левски“ бе наказан да играе два мача без 
публика в Адриатическата лига заради кървавите сцени в 
зала „Универсиада“. По време на мача между „сините“ и „Пар-
тизан” фенове на домакините нахлуха на игрището и ата-
куваха сръбски запалянковци, дошли да подкрепят любимия 
си тим. Освен това „Левски“ ще трябва да плати и глоба в 
размер на 5,5 хил. евро.

Двата мача са срещите с едни от най-големите отбори 
в АБА Лига – „Цибона” и „Цървена звезда”. След инцидента се-
дем души бяха осъдени по Закона за опазване на обществения 
ред при провеждане на спортни мероприятия. Двама от тях 
са непълнолетни, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Новак Джокович спечели за четвърти път титлата от 
заключителния турнир от сериите на АТП в Лондон, след 
като съперникът му Роджър Федерер се отказа минути пре-
ди началото на мача заради контузия. Докато зрителите в 
английската столица очакваха зрелищен сблъсък между най-
добрите тенисисти, на корта се появи швейцарецът, който 
поднесе своите извинения и обяви, че няма да може да играе.

Преди това Федерер спаси четири мачбола срещу своя 
сънародник Вавринка, за да се класира драматично за фина-
ла в турнира. В края на мача обаче получи травма на гърба. 
„Съжалявам, но не съм способен да играя. Надявам се, че ще 
ме разберете. Исках да изляза лично и да съобщя решението 
си. Направих всичко по силите си – взех обезболяващи, почи-
вах максимално дълго, но състоянието ми не позволява да се 
изправя срещу Новак”, сподели Федерер.

26-годишният Джокович грабна 48-а титла в кариерата 
си и седма през 2014 г. след „Уимбълдън”, мастърсите в Па-
риж, Рим, Маями и Индиън Уелс и турнира от категория „АТП 
500” в Пекин. Сърбинът завършва годината като номер 1 за 
трети път след 2011 и 2012 г. 

Собственикът на 
„Лудогорец“ и член на 
Изпълкома към БФС 
Кирил Домусчиев бе 
изключително крити-
чен към селекционера 
на националния от-
бор Любослав Пенев 
след равенството ни 
срещу Малта в ква-
лификациите за Евро 
2016. След срещата 

Домусчиев призна, че по време на последното събиране 
на Изпълкома е искал Пенев да бъде освободен от поста 
си и обвини него за незадоволителните резултати на на-
ционалите.

„Аз съм човек, който не разбира от футбол и никога не 
е играл, но това беше изключително слаб мач.  Досега не 
се изказвах публично, но моето мнение на последния Из-
пълком беше, че  треньорът трябва да бъде сменен.  Тогава 
казах на Боби, Лечков и Сираков, че този отбор няма лице. 
Какво играем?  Какъв ни е стилът? Според мен вината е 
на треньора и на треньорското ръководство“, коментира 
Домусчиев.

Организаторите на Ев-
ропейското първенство във 
Франция през 2016 г. предста-
виха талисмана на шампиона-
та. Той представлява малко 
момче с екипа на Франция с 
номер 16, носещо наметало на 
супер герой. Образът все още 
няма име, като всички почи-
татели на футбола ще могат 
да дават своите предложения за названието му в специална 
анкета на сайта на УЕФА. Крайният избор ще стане ясен до 
края на месеца. 

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Димитър Димитров–

Херо заяви, че няма никакво 
намерение да променя до-
говорката си с  „Левски” и 
че след Нова година със си-
гурност ще поеме треньор-
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Невена Картулева

Преди Коледа и Нова година 
има още един празник, който обик-
новено започва в края на ноември, 
прераствайки в истинско шествие 
в дните след 20 декември. Това е 
времето на Голямото пазаруване. 
Търсенето на вълнуващи изне-
нади за близки и приятели често 
се отлага за последния момент. 
Но пък би било още по-хубаво, ако 
можете да им поднесете подарък 
с история – избран на екзотично 
място, където шопингът може 
и да отстъпи пред останалите 
приключения.  

Моловете се развиват като 
все по-големи развлекателни 
зони. Някои от тях приличат по-
вече на увеселителни паркове, 
отколкото на търговски цен-
трове. Не би ли било страхотно, 
ако на едно и също място можете 
да намерите последните дизай-
нерски колекции, изключително 
луксозни аксесоари и... влакче на 
ужасите? 

Dubai Mall

Най-големият мол в света е и 
един от най-луксозните. Предвид 
мястото, където се намира – това 
не е изненада. В Дубай грандиоз-
ността е задължителна. Магази-
ните са 1200, сред тях са бутици-
те на Dolce & Gabbana, Alexander 

McQueen, както и най-големият 
магазин за бонбони – Candylicious.

Забавления ви осигуряват 22 
кино зали, Дубай аквариум и Дис-
кавъри център, ледена пързалка и 
увеселителен парк. Впечатляваща 
гледка предлага разкошният фон-
тан, изпращащ водата на височина 

152 м, който е осветен с 6600 лам-
пи в 25 цвята. 

The Grand Canal Shoppes

Молът е част от хотел Palazzo. 
Може да ви се стори, че сте във 
Венеция, но не – това е Лас Вегас. 
Възползвайте от удоволствието 
да разгледате витрините, докато 
се возите на гондола по канали, до-
сущ като тези в старото италиан-
ско градче. Търговският център не 

може да се състезава с мащабите 
на останалите в класацията, но 
по нищо не им отстъпва, когато 
говорим за лукс. В него са разполо-
жени 91 магазина. Тук са бутиците 
на Diane von Furstenburg, Dooney & 
Bourke и Barneys New York.

Canal City

Точно както показва името, 
Canal City е проектиран да прили-
ча на град, построен около канали. 

Намира се във Фукуока, Япония. 
Има изобилие от фонтани, водни 
атракции и растителност, така 
че да се чувствате, все едно 
сте сред природата. Разполага с 
кино салони, зала за концерти. По 
„уличките“ се изнасят комедийни 
представления, а огромни дисплеи 
променят времето и простран-
ството. Стадионът Ramen заема 
целия пети етаж от комплекса. 

Okhotny Ryad Shopping Center

Търговският център на Мос-
ква колаборира характерния руски 
стил със западен разкош. Магази-
ните са около сто, но включват 
големи марки като  Tommy Hillfiger 
и Yves Rocher. В него можете да па-
зарувате като истински благород-
ници – необезпокоявани от твърде 
много хора и шум. Причината за 
това е, че целият мол е изграден 
под земята и повечето туристи 
дори не подозират за съществу-
ването му. 

Забележителност в този ън-
дърграунд „дворец“ са фонтанът и 
стъклописите по куполите на про-
зорците, чрез които се компенсира 
липсата на естествена светлина. 

Berjaya Times Square

Молът в Куала Лумпур е един 
от най-големите търговски цен-
трове в Азия (7,5 милиона кв. 
фута), но изглежда като компле-
ксите на Запад. Обектът е проек-
тиран така, че да прилича на Пето 
авеню в Ню Йорк. Има дори имита-
ция на метростанция за тези, кои-
то искат да се докоснат до маги-
ята на града, който никога не спи.

Търговският център разпола-
га с 1000 магазина, но не те са го 
превърнали в легенда. Истинската 
забележителност тук е огромният 
закрит увеселителен парк. В него 
можете да се возите на атрактив-
ни въртележки, да попаднете във 
Fantasy Garden или в къща, „обита-
вана“ от духове.  

Най-големите молове събират на едно място последните 
дизайнерски колекции и разнообразни забавления

Dubai Mall

The Grand Canal Shoppes

Berjaya Times Square

Canal City
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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

Мъж гледа видео  
и казва на висок глас:
- Не, не, не.  
Не отивай там.  
Абе, не отивай там, бе.
Жена му:
- Пак ли гледаш филми  
на ужасите?
- Да - отвърнал мъжа.
- И кой е този път? - 
попитала жената.
- Видеото от сватбата.

Взеха мерки 
срещу дивата 

икономика

***

Градът 
подлучи 
4 млн. лв.
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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!

Басейн „Делфини” – гр. 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

SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 
ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

0,40 лв./кг 
кварц/корунд

11,21 лв./бр.
8,89 лв./бр.

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
BROWN FILM

21 мм
38,70 лв./бр.

Разполагаме 
с постоянни 
наличности на 
склад от сив 
материал

MS-POLYMER 2730
(600 ml)

PU уплътнител и лепило 
600 ml с UV устойчивост


