
Екип в. „Строител“

Камарата на строителите в България 
и Българската асоциация по водите ще 
работят за осъществяване на реформа-
та във ВиК сектора. Това стана ясно по 
време на четвъртата конференция „Пре-
дизвикателства при изпълнението на 
обекти по ОПОС и ПРСР“.  Форумът бе 
организиран от КСБ и БАВ, с медийното 
партньорство на в. „Строител“. Той събра 
над 250 представители на възложители, 
бенефициенти и изпълнители. Конферен-
цията бе открита от министъра на окол-
ната среда и водите Ивелина Василева, 
министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова, инж. 
Светослав Глосов, председател на УС на 
КСБ, и  инж. Иван Иванов, председател 

на БАВ. С презентации в програмата се 
включиха зам.-кметът на Столичната об-
щина Ирина Савина, Яна Георгиева, главен 
директор на Главна дирекция „Оперативна 
програма „Околна среда“ към МОСВ, Ра-
дослав Русев – съветник в политическия 
кабинет на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, Ренета 
Георгиева, в.и.д. изп. директор на  ПУДООС, 
инж. Добромир Симидчиев, председател 
на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ, 
Павлина Евтимова - експерт, Дирекция 
„Договориране по ПМРСР“, Божидар По-
пов, експерт, Дирекция „Оторизация на 
плащанията по ПРСР“ към Държавен фонд 
„Земеделие“, и други. Във форума взеха 
участие членове на УС на КСБ, и областни 
председатели.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Двете организации събраха над 250 представители на възложители, бенефициенти и изпълнители 
на четвъртата конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР“
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ИНТЕРВЮ КСБ

Новият ЗОП ще е 
готов в средата 
на 2015 г. 

Томислав Дончев, вицепремиер 
по европейските фондове и 
икономическата политика:
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Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Елица Илчева

„Паркът пред НДК е на площ от 160 дка 
и е построен преди близо 45 години, като 
от тогава е имало само частични ремонти. 
Проектът за обновяване е от малкото, в 
които финансирането на Столичната об-
щина е много по-голямо от парите по Опе-
ративна програма „Регионално развитие“, 
заяви кметът Йорданка Фандъкова по време 
на инспекция на обекта. „Ние сме доволни, 
че близо 5 млн. лв. са безвъзмездни, оста-
налите успяхме да осигурим от общинския 
бюджет, така че целият парк да се ремон-
тира. Ще се подмени не само осветление-
то в градината, но и по околните булеварди, 
което означава цялостен интегриран про-
ект. Очак вам до края на годината първият 
етап да бъде приключен. Заложили сме око-
ло 4 млн. лв. от бюджета за следващата 
година“, добави още кметът на София.

Тя заяви, че няма основания обектът 
да не бъде завършен в срок до края на май 
2015 г. В момента се работи под специални 
навеси, но останалите дейности ще бъ-
дат отложени за пролетта. Първият етап 
включва подмяна на ВиК мрежите, ремонт 
на фонтана в подлеза на НДК, обновяване на 
каскадите, на плочи и конструкции, възста-
новяване на каскадата в детския сектор. 
Ще има фонтан с 450 дюзи, в едната част 
- цветно осветление. 

Вторият етап предвижда изграждане и 
рехабилитиране на 24 418 кв. м велоалеи и 
тротоари, осигуряване на достъпна среда 
за хора с увреждания, възстановяване на 
парковите настилки и на зелените площи. 
Ще се извърши и подмяна на уличното и 
парковото осветление. Ще бъде направе-
на поливна система за целия парк, както 
и видео наблюдение. Ще бъдат поставени 
нови пейки, кошчета за смет, чешми, съдове 
за отпадъци, отводнителни решетки, от-

душници. Догодина ще се ремонтира и бул. 
„Витоша“ от пешеходната зона до входа на 
Южния парк. 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД ра-
боти по настоящия етап  – „Фонтан и во-
дна каскада, водна каскада в детски сектор, 
ВиК“, като договорът им е на стойност 
близо 1,814 лв. без ДДС. Подизпълнители по 
част електро са „Искър сервиз“ ЕООД. 

На следващ етап е предвидено обновя-
ване на тротоарите и уличното осветле-
ние (двустранно) по всички обиколни улици и 
булеварди. Общата площ, която ще обхване 
реконструкцията, е 24 хил. кв. м, от които 6 
дка гранит. Изпълнител на тази обособена 
позиция е „СК-13 Пътстрой“ АД, а сключе-
ният договор със Столичната община е на 
стойност 4 675 897 лв. 

Що се отнася до съдбата на паметни-
ка при НДК, кметът Фандъкова посочи, че 
всъщност такъв няма, а има просто ос-
танки от паметник, които са опасни. „На 
два пъти Столичната община финансира 
демонтажа на опасни елементи от него, въ-
преки това само преди две седмици в общи-
ната е постъпил сигнал за деца, които си 
играят зад загражденията около монумен-
та. Какво ще се случи с неговите останки, 
ще реши Столичният общински съвет и се 
надявам това да стане до края на година-
та“, отбеляза Фандъкова. 

ЕДИН ОБИКНОВЕН    

 ПРАЗНИК НА СЕЛОТО

Двамата зидари довършваха дувара 
на селската църква, който беше общ и 
с училището. От многото дъж дове през 
лятото основата на каменната ограда 
беше подала и зидарията на няколко мес-
та - паднала. 

Кметът беше цанил  двамата из-
вестни с майсторлъка си строители да 
свършат работата преди празника на 
селото. Те, местни хора, иначе ангажи-
рани, защото работеха на големи обек-
ти в столицата, се заеха присърце. 

На празника в църковния двор се съ-
бираше мало и голямо, а кметът - приз-
нат майстор на черпака, даваше курбан. 
Ей-така, за здраве на живите и за помен 
на скъпите заминали си от тази земя 
хора…

Беше любопитно да се гледа как се 
ремонтира зидът. От едната му стра-
на на строителите помагаха двамата 
свещеници, от другата - по-големите 
момчета от школото. Работата върве-
ше под екота на камбаната на църквата 
и на призивния звън на училищния звънец. 
Църквата се грижеше за паството си, а 
училището - за децата си. Идилия.

Група възрастни жени, приведени 
под тежестта на годините, запалиха 
по една свещичка пред олтара на Бо-
жия храм и после се спряха отвън, край 
входа му. Една от тях се доближи до 
зида, където работеха строителите. 
Поздрави ги с глух старчески немощен 

глас и ги помоли за малко помощ. Като 
привършат със зида, да минат през 
дома й да видят керемидите на покри-
ва, че от тези дъждове и бури нещо се 
било разместило. 

Единият от майсторите й се падаше 
малко нещо роднина, та веднага  тръг-
на с бабата. В двора взе подпряната на 
плевнята стълба и излезе на покрива. 
Нищо работа се оказа. Една от кереми-
дите току до комина се беше спукала 
и майсторът с отработено движение 
я смени. Бабата сякаш не повярва, че 
всичко стана толкова бързо и лесно. 
Остана безмълвна, очите й казваха дос-
татъчно. 

После майсторът се върна на огра-
дата, за да завърши с колегата си по-
редния каменен ред заедно с двамата 
свещеници и с големите момчета от 
другата страна. После започна курба-
нът. Веселба и радостни срещи.

А привечер се появи и бабата. В ме-
сал беше загърнала варена кокошка, на-
мазана с червен пипер, и с един литър от 
домашното вино.  

Това беше един малък жест на же-
ницата, но достатъчен майсторите да 
разберат и без думи, че в този ден освен 
каменната ограда те укрепиха и една 
човешка душа.  

От тухларната 
Петър Донкин
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Ключовата дума на изминалата и предстоящата 
седмица е „диалог”. КСБ организира два сериозни фо-
рума, касаещи най-важните за бранша теми – възмож-
ностите за строителство, нормативната база и 
комуникацията с ресорните институции. Камарата 
на строителите заедно с колегите си от БАВ ще 
работят съвместно за реализиране на дълго отлага-
ната водна реформа, без която сме изправени пред 
опасността от нулеви години за строителство по 
ОПОС. Това стана ясно на 4-ата национална конферен-
ция „Предизвикателства при изпълнението на обекти 
по ОПОС и ПРСР“. 

Какви са възможностите пред строителните 
фирми през 2015 г. и новия програмен период до 
2020 г., ще бъде основната тема на традиционния 
годишен дискусионен форум, който ще се проведе 
на 1 декември. За него участието си са потвърди-
ли вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Ли-
ляна Павлова, на околната среда Ивелина Василева, 
на транспорта Ивайло Московски, кметът на Со-
фия Йорданка Фандъкова. Желанието за диалог и за 
съвместна дейност по неотложните за строителния 
сектор въпроси е факт. 

След набелязването на общите цели предстои 
много и интензивна работа. Тя ще започне още на 
2 декември със съвместна среща на МРРБ, МОСВ, 
КСБ и НСОРБ. Среща, от която се очаква да поста-
ви принципните основи на едно по-добро взаимодей-
ствие между институции, общини и строители в про-
цеса на усвояване на европейските средства. 

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈРенета Николова

3 декември      
Инж. Атанас Апостолов, член на УС на КСБ 

Мартин Славчев

Правителството одобри проек-
та на Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020”. Документът оп-
ределя приоритетите за финанси-
ране в областта на околната среда 
със средства от Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за регионално раз-
витие на ЕС през програмния период. 
Програмата поставя акцент върху 
изграждане на ВиК инфраструктура 
и устойчиво управление на отрасъла, 

постигане на съответствие с йерар-
хията при управлението на битовите 
отпадъци, подпомагане изпълнение-
то на Националната приоритетна 
рамка за действие за „Натура 2000”, 
превенция и управление на риска от 
наводнения и свлачища, подобряване 
качеството на атмосферния въздух. 
Приоритетите за финансиране съот-
ветстват на целите на Стратегия 
„Европа 2020”, както и на основните 
национални и европейски страте-
гически междусекторни и секторни 

документи, и отчитат коментарите 
на Европейската комисия.

Общият бюджет на ОПОС е 
1 770 381 342 евро, в т.ч. европей-
ско съфинансиране в размер на 
1 504 824 141 евро и 265 557 201 евро 
от националния бюджет, разпределе-
ни между приоритетните оси, както 
следва: „Води” - 1216 млн. евро, „От-
падъци” - 268 млн. евро, „Натура 2000 
и биоразнообразие” - 101 млн. евро, 
„Превенция и управление на риска от 
наводнения и свлачища” - 78 млн. евро, 
„Подобряване качеството на атмос-
ферния въздух” - 58 млн. евро, „Техни-
ческа помощ” - 47 млн. евро.

Бюджетът й е 1,770 млрд. евро 

Мирослав Еленков

За трета поредна го-
дина ЧЕЗ ще предоставя 
стипендии на талантли-
ви ученици от техниче-
ски и икономически гим-
назии. Конкурсът „Стани 
стипендиант на ЧЕЗ“ се 
провежда под патронажа 
на Петър Докладал – ре-
гионален мениджър на 
компанията за България, 
и е част от националния 
календар на ученическите 
състезания на Министер-
ството на образованието 
и науката.

Представители  на 
фирмата посетиха тех-
нически и икономически 
гимназии на територия-
та на Западна България, 
за да предоставят инфор-

мация за конкурса. Той се 
провежда в три кръга сред 
ученици от направления 
„Електроенергетика“ и 
„Икономика“ в професио-
налните училища. Фина-
листите ще станат из-
вестни през март 2015 г.

„Българският енергиен 
сектор има нужда от ин-
телигентни, амбициозни 
и талантливи специали-
сти и може да им предло-
жи много и разнообразни 
предизвикателства и въз-
можности. Чрез състеза-
нието се надяваме да сти-
мулираме младите хора да 
развиват своя потенциал 
в България“, заяви Петър 
Докладал на специално 
събитие в Националната 
търговско-банкова гимна-
зия.

Мартин Славчев

М и н ис тер с тват а, 
агенциите и общините 
ще изплащат на бизнеса 
изцяло средствата по об-
ществени поръчки и други 
договори само след като 
от Националната агенция 
по приходите (НАП) и Аген-
ция „Митници“ потвърдят, 
че фирмите нямат задъл-
жения към бюджета. Това 
прие правителството на 
редовното си заседание в 
сряда. Промяната е в реда 
за разплащания на разпо-
редители с бюджет по до-
говори. Решението влиза в 
сила от 1 декември 2014 г. 
Обменът на информация 
между приходните аген-
ции и институциите ще 
се осъществява изцяло по 

електронен път. 
В решението е пред-

видено, когато разпоре-
дител с бюджет не е по-
лучил информация за дълг 
в предвидения 7-дневен 
срок, незабавно да уведо-
ми изпълнителния дирек-
тор на НАП или директора 
на Агенция „Митници“ и 
да изиска потвърждение. 
Сред очакваните от ка-
бинета ефекти от прила-
гането на тази мярка са 
намаляване на разходите 
за събиране на публичните 
вземания чрез електро-
нен обмен на информация, 
ефективно използване на 
съществуващите инфор-
мационни технологии и 
ресурси в институциите, 
както и ограничаване на 
корупционните практики.

Емил Христов

От заявените от Бъл-
гария 300 млн. евро от 
Европейския фонд „Соли-
дарност“ страната ни 
ще получи 6%, или близо 
10,5 млн. евро. Това заяви 
във Варна министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Лиляна Павлова на съв-
местна пресконференция 

с министъра на спорта 
Красен Кралев и кмета 
на града Иван Портних. 
„Първи и основен приори-
тет ни е създаването на 
специално звено в МРРБ 
и това трябва да стане 
до 20 декември“, каза Па-
влова. Целта на фонд „Со-
лидарност“ е да подкрепи 
всички общини, които по-
страдаха от природните 
бедствия тази година. 

С пълно мнозинство от 
140 гласа „за“ беше избран 
съставът на Комисията 
по регионална политика, 
благоустройство и мест-
но самоуправление. Неин 
председател ще бъде 
Найден Зеленогорски, а за-

„Между подадените 
проекти за Варна са тези 
за двата отводнителни 
канала в квартал „Аспа-
рухово”, където имаше и 
човешки жертви. Хората, 
които живеят там, имат 
нужда от нашата подкре-
па“, допълни още Павлова.

„Следващият ни прио-
ритет е създаването на 
Националната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жили-
ща“, обяви Лиляна Павлова 
и увери, че тя ще разпола-

га със сериозен финансов 
ресурс. 

„Подадената заявка за 
фонда в проектобюджет 
2015 е за около 200 млн. лв., 
с които да заработи“, каза 
министър Павлова. Общи-
ните ще определят чрез 
търгове фирмите, които 
да направят енергийно и 
техническо обследване, 
както и проектиране. Те 
ще имат задача да избе-
рат много на брой  малки 
дружес тва, които да из-
вършват дейностите.

местници са Николай Нан-
ков от ГЕРБ, Дора Янкова 
от „БСП – лява България“ 
и Мартин Иванов от БДЦ.

Депутатите избираха 
и състава на постоянната 
Комисия по правни въпро-
си. Неин председател е 
Данаил Кирилов. 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

Мирослав Еленков

Главна дирекция „Конкуренция" на Евро-
пейската комисия е разрешила на Бълга-
рия да използва сумата от 83 млн. лв. за 
изграждането на „София Тех Парк“. Това 
стана ясно по време на нарочна прескон-
ференция, на която присъстваха министъ-
рът на икономиката Божидар Лукарски и из-
пълнителният директор на технологичния 
парк Елица Панайотова. „Освен че започва 
усвояването на средства, завършването 
на процедурата е сигнал към бизнеса, че 
научно-технологичният парк ще се случи, и 
очакваме интересът към проекта още по-
вече да се засили”, посочи министър Лукар-
ски. По негови думи Министерството на 
икономиката като Управляващ орган (УО) 
отговаря за мониторинга на изпълнението 
на дейностите и разходите. Финалното 
отчитане на свършената работа се очак-
ва да се изпълни до края на 2015 г. 

Елица Панайотова представи план-гра-
фик на дейностите, извършвани по проек-

та. По думите й разчистването на терена 
е приключило и инженеринговите договори 
са в процес на изпълнение, като по шест-
те обекта са изработени и подадени тех-
нически проекти за одобрение. Проведени 
са 28 обществени поръчки, като УО е осъ-
ществил последващ контрол на 24 от тях, 
в това число на 4 от шестте търга за ин-
женеринг: Бизнес инкубатор, Експеримен-
тариум, лаборатории и офиси, площадкова и 
техническа инфраструктура. Към момента 
в процес на преглед са и останалите две 
процедури –  етажен паркинг и Иновацио-
нен форум, както и тази за упражняване на 
независим надзор в строителството.

 С полученото писмо от Европейската 
комисия „София Тех Парк” АД като бенефи-
циент може да получи аванс по договора, 
както и да започне да възстановява извър-
шените разходи. Процедурата по искането 
и получаването на това одобрение продъл-
жи около 2 години.

В началото на декември предстои пър-
ва копка на Иновационния форум и паркинг 
сградата в научно-технологичния парк. 

Миглена Иванова

„Европейската комисия (ЕК) е одо-
брила отпускането на 190 хил. евро за 
предпроектното проучване на газовата 
връзка между България и Турция“, съобщи 
изпълнителният директор на „Булгар-
трансгаз“ Кирил Темелков.

Проучванията по трасето ще започ-
нат в началото на следващата година, 
а по самото изграждане на интерконек-
тора – в средата на 2015 г.

Тъй като проектът е от общ евро-
пейски интерес, ЕК ще финансира по-
етапно дейностите по изграждането 
на съоръжението. Както съобщи преди 
повече от месец  служебният зам.-ми-
нистър на икономиката и енергетиката 
Антон Павлов, тръбата на родна тери-
тория се очаква да струва около 100 
млн. евро.

Интерконекторът ще свързва бъл-
гарската газопреносна мрежа с терми-
нала за втечнен газ в Мармара, който 

е собственост на турската държавна 
компания Botas.

Идеята за осъществяването на 
връзката датира от години. През 2012 г. 
обаче ЕК отказа да финансира проекта. 
Плановете за изграждането му се въз-
родиха преди година. Бяха създадени и 
специални работни групи, които да под-
готвят споразуменията между София и 
Анкара за реализацията на съоръжение-
то.

Кирил Темелков съобщи още, че се  
очаква до края на тази година да бъдат 
отстранени техническите проблеми, 
заради които се бави приключването на 
газовата ни връзка с Румъния. До сре-
дата на 2015 г. ще се направят и сонда-
жите за резервния газопровод.

Остава обаче въпросът с изгражда-
нето на компресорна станция на румън-
ска територия, за да стане връзката 
реверсивна. Станцията не е част от 
проекта за газова връзка между Бълга-
рия и Румъния.

Невена Картулева

Председателят на ЕК 
Жан-Клод Юнкер, неговият 
заместник Юрки Катаинен 
и президентът на Евро-
пейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) Вернер Хойер 
представиха в Европей-
ския парламент в Страс-
бург „Инвестиционен план 
за Европа“, насочен към 
стимулиране на икономи-
ката и създаване на нови 
работни места. Предвиж-
да се със средства от 
ЕС и ЕИБ да се финанси-
рат проекти на частния 
сектор, чрез които да се 
стигне до вливане в иконо-
миката на 315 млрд. евро. 
Списъкът с предложения 
се изготвя от представи-
тели на ЕС и ЕИБ с помощ-
та на страните членки.

Финансирането на про-
ектите ще се осигурява 
от нов Европейски фонд за 
стратегически инвести-
ции. Той ще разполага с 21 
млрд. евро и ще стимули-
ра растежа и заетостта. 
Предвижда се да заработи 
в средата на следващата 
година. 

„Създаваме Европейски 

фонд за стратегически 
инвестиции със средства 
от бюджета на ЕС, ЕИБ и 
държавните бюджети. Не 
преместваме пари, иска-
ме да оптимизираме въз-
действието от използва-
нето на средствата. Това 
е програма за техническа 
помощ и инвестиции в 
проекти, свързани с рас-
тежа“, посочи Юнкер. Той 
уточни, че проектите за 
финансиране няма да бъ-
дат избирани от полити-
ците и затова е нужно 
съставянето на комисия 
за инвестициите, която 
да оценява ползите от съ-
ответните предложения.

Очакванията на пред-
седателя на ЕК са фондът 
да привлече поддръжници 
от частния сектор. „Чрез 
него ще генерираме 240 
млрд. евро за дългосрочни 
инвестиции и 75 млрд. евро 
за малкия и средния бизнес 
в периода 2015 – 2017 г. 
Това ще облекчи натиска 
върху правителствата 
в ЕС, които са изправени 
пред значителни дългове. 
Европа се нуждае от ново 
начало и Комисията оси-
гурява стартовата пло-

щадка“, заяви Юнкер пред 
евродепутатите. Инвес-
тиционният фонд ще бъде 
комбиниран със схема за 
свързване на нови проекти 
с частни средства. 

Парите ще бъдат насо-
чени към намиращата се в 
криза Южна Европа, далече 
от заможния Север, в опит 
да се насърчи солидарност-
та. За да онагледи какви 
проекти има предвид, Юн-
кер описа следната карти-
на: ученици влизат в чисто 
нова класна стая, оборуд-
вана с компютри, в гръц-
кия град Солун; европейски 
болници с най-модерно обо-
рудване спасяват човешки 
животи; пътуващите по 
френските пътища зареж-
дат електромобилите си 
по магистралите по същия 
начин, по който се ползват 
сега бензиностанциите; 
домакинствата и фирми-
те стават все по-енер-
гийно ефективни. Той при-
зова държавите от ЕС да 
подкрепят инвестициите 
в околната среда. Юнкер 
уточни, че не може да обе-
щае каква сума от сред-
ствата ще бъде предназ-
начена за всяка страна. Но 

Нов фонд с ресурс 21 млрд. евро ще финансира частни проекти

според него вливането на 
пари в една държава може 
да донесе ползи за расте-
жа в друга.

Ден преди представя-
нето на плана папа Фран-
циск се обърна към ЕП, 
критикувайки „старата и 
уморена“ Европа. Първи-

ят коментар за мерките 
за растеж дойде от гер-
манския канцлер Ангела 
Меркел. Тя каза, че прави-
телството й ще подкрепи 
плана, но е необходима по-
вече яснота за развитие-
то на проектите.

Предложението на Юн-

кер трябва да бъде одобре-
но от европейските лидери 
на срещата им през декем-
ври. Той самият описа пла-
на си като най-голямото 
усилие в новата история 
на ЕС да привлече допъл-
нителни инвестиции без 
промяна на правилата.
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За развитие на инфраструктурата държавата ще продължи 
да разчита основно на европейски средства и на заеми

Миглена Иванова

Дефицит от точно 
3% от брутния вътрешен 
продукт (БВП) предвижда 
за 2015 г. правителство-
то. Текстовете на проек-
та за Закон за бюджета 
за следващата година са 
публикувани на сайта на 
Министерството на фи-
нансите. Овладяването 
на дефицита в рамките 
на допустимите от Пакта 
за стабилност и растеж 
на Европейския съюз (ЕС) 
граници ще стане със за-
пазването на очакваните 
приходи и ограничаване на 
разходите, създаването на 
предпоставки за засилва-
не на събираемостта, нов 
дълг от 8,1 млрд. лв., как-
то и някои данъчни проме-
ни. Сред тях е и данъкът 
върху лихвите по депози-
тите. 

С новия заем ще се по-
крие част от дефицита 
и дълга, който трябва да 
се рефинансира. Ще има 
и буфер от 400 млн. лв. за 
фискалния резерв. Планира 
се и нов кредит от Евро-
пейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), с който да се 
осигури съфинансирането 
на проектите по опера-
тивните програми.

За инвестиции дър-
жавата ще продължи да 
разчита основно на евро-

пейските средства, тъй 
като капиталовите раз-
ходи са намалени спрямо 
тази година. Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и развитие на 
регионите“, въведена от 
правителството на Пла-
мен Орешарски, отпада с 
мотив „доказана неефек-
тивност“. Предвидено е 
капиталовите разходи 
на общините да се уве-
личат с близо 10 млн. лв. 
Като цяло трансферът 
от централния бюджет 
към местните власти 
ще нарасне с малко над 
100 млн. лв., от които па-
рите за зимно поддържане 
на пътищата са повече с 
4 млн. лв. 

За следващата година 
са заложени мерки за над 
6 млрд. лв. по оперативния 
период 2014 – 2020 г. По-
вечето от оперативните 
програми обаче едва ли ще 
бъдат одобрени преди юни 
2015 г., а предварителна-
та реализация ще се до-
пуска само за мерките, по 
които няма спорове с евро-
пейските власти. 

Какво показват сметките

За 2015 г. се залагат 
приходи, помощи и дарения 
в размер на 18,2 млрд. лв. 
– толкова, колкото са и в 
актуализирания бюджет 
за 2014 г. Данъчните при-

ходи за 2015 г. се очаква да 
са над 16,6 млрд. лв. 

Спрямо актуализирания 
бюджет 2014 е предвидено 
те да са с около 300 млн. лв. 
повече, като от данъка вър-
ху доходите на физически-
те лица планираните по-
стъпления са 2,75 млрд. лв., 
а от ДДС – 7,74 млрд. лв. 
Без промяна остават очак-
ванията за приходите от 
корпоративни данъци – 1,5 
млрд. лв. 

Заради увеличаването 
на максималния осигури-
телен доход таванът на 
пенсиите става 910 лв. от 
догодина, но ще се запази 
на това ниво до 2017 г. 
Няма да има промени в 
минималната заплата и 
през 2015 г. тя ще оста-
не 340 лв., но се предвиж-
да от 1 януари 2016 г. да 
бъде увеличена с 20 лв. 
(до 360 лв.) и от 1 януари 
2017 г. – до 380 лв. Не се 
изменят и обезщетенията 
за безработица – 60% от 
осигурителния доход и ми-
нимум 7,2 лв. дневно, както 
и здравноосигурителните 
и пенсионните вноски. 

Запазва се и нивото 
на субсидиите за текущо 
поддържане и експлоата-
ция на железопътната 
инфраструктура, както и 
за превозите в слабо насе-
лени, планински и гранич-
ни райони на страната. 
За капиталови трансфе-

ри НКЖИ ще получи 105 
млн. лв., „БДЖ – Пътниче-
ски превози“ – 30 млн. лв., 
„Холдинг БДЖ“ – 40 млн. лв., 
а ДП „Пристанищна инфра-
структура“ – 11 млн. лв.

Размразява се и нара-
стването на възрастта и 
трудовия стаж за пенсия. 
През следващата година 
те ще се увеличат с по 4 
месеца и за жените, и за 
мъжете. Догодина тряб-
ва да бъде подготвена и 
окончателната пенсионна 
реформа. 

Пенсиите през следва-
щата година ще се инде-
ксират по т.нар. швейцар-
ско правило – с процент, 
който се формира от 
инфлацията и нараства-
нето на осигурителния 
доход. Заради дефлацията 
през тази година ръстът 
им през 2015 г. ще бъде с 
1,9%. За 2016 и 2017 г. се 
очаква увеличението да се 
ускори до съответно 2,4% 
и 2,8%. 

Същевременно в бю-
джета за 2015 г. се зала-
гат разходи в размер на 
под 9,1 млрд. лв. спрямо 
близо 9,9 млрд. лв. в пър-
воначалния за 2014 г. Ка-
питаловите средства 
за 2015 г. са занижени до 
над 876 млн. лв. спрямо 
1 млрд. лв. за тази го дина. 

Основно се разчита на 
ограничаването на разхо-
дите за заплати и осигу-

ровки в бюджетната сфе-
ра с 400 млн. лв., или 10%. 
Предвижда се и въвежда-
нето на фиксиран обем на 
дейности на болниците и 
ограничаване на дейност-
ите на лечебните заведе-
ния, които Здравната каса 
плаща, за да се овладеят 
разходите в здравния сек-
тор. 

Очакваният дефицит 
за следващата година е 
2,3 млрд. лв. спрямо 2,9 
млрд. лв. тази година. Пла-
новете са дефицитът да 
се намалява с по 0,5 про-
центни пункта през 2016 
и 2017 г. 

Икономиката –  
във фризера

В актуализираната 
средносрочна бюджетна 
прогноза за 2015 – 2017 г. 
е записано, че през след-
ващата година икономи-
ческият растеж ще се 
забави до 0,8% от 1,5%, 
колкото е очакваният рас-
теж на БВП за тази годи-
на. Това е малко по-опти-
мистично в сравнение с 
предвижданията на ЕК за 
българската икономика. 
Според актуалната иконо-
мическа прогноза Брюксел 
очаква икономическият 
растеж на България да се 
забави до 0,6% догодина 
от 1,2% през 2014 г. 

За 2016 и 2017 г. Минис-

терството на финансите 
очаква плавно възстано-
вяване на икономиката и 
достигане на икономиче-
ски растеж от съответно 
1,5% и 2,3%. 

Забавянето на иконо-
миката ще засегне и па-
зара на труда. Заетост-
та се очаква да се свие 
с 0,2% догодина заради 
сринатото бизнес дове-
рие и преразгледаните ин-
вестиционни планове на 
фирмите. Чак през 2016 г. 
се очаква минимално уве-
личение на заетостта от 
0,2%, а през 2017 г. то ще 
се ускори до 0,7%. 

Спадът на безрабо-
тицата също ще е ми-
нимален – прогнозира се 
намаление само от 0,1 
процентни пункта – до 
11,7%. Тенденциите при 
инфлацията се планират 
да са като при потреби-
телските цени в ЕС, т.е. 
продължителен период на 
ниска инфлация под опти-
малните 2%. 

Не е оптимистична и 
прогнозата за възстано-
вяването на кредитиране-
то за частния сектор за 
периода 2015 – 2017 г. Ръс-
тът му на годишна база в 
края на 2014 г. се очаква да 
бъде 1,8%. През 2015 г. се 
планира забавяне до 1,3%, 
след което постепенно 
ускоряване до 2,6% в края 
на 2017 г.

От началото на 2015 г. с 10% да-
нък ще бъдат облагани доходите от 
лихви от всички депозити, с изклю-
чение на детските. В момента само 
тези от срочните депозити се обла-
гат с 8%, а спестовните сметки и 
безсрочните влогове остават извън 
обхвата на налога.

Данъкът беше въведен от пре-
дишното правителство на Бойко 
Борисов. След това кабинетът на 

Пламен Орешарски въведе поет-
апното му намаляване с по 2% го-
дишно до пълната му отмяна през 
2017 г.

Новото правителство предлага 
обаче 10% ставка и разширява об-
хвата на спестовните продукти, за 
които тя ще се плаща.

Очакваният ефект за хазната 
от данъка „Лихва“ е в размер на 80  
млн. лв. 

Парламентът прие окончателно акту-
ализацията на бюджета за тази година. 
Предвижда се вземането на нов заем от 4,5 
млрд. лв., като 3 млрд. от тях ще дойдат от 
външните пазари. 

Заради неизпълнението на приходите, 
което достига над 1 млрд. лв., дефицитът 
за тази година ще се разшири до 3,7%. Оси-
гурени са допълнителни средства за ми-
нистерствата, включително за МВР, къде-
то беше констатиран най-голям недостиг, 
на МЗ, на МРРБ, на МЗХ, в правосъдния сек-

тор и т.н. 
С промени в преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за бюджета за 2014 г. 
се направиха и изменения в Закона за банко-
вата несъстоятелност. Така цесиите, на-
правени след поставянето на Корпоративна 
търговска банка (КТБ) под специален надзор, 
стават недействителни. 

НС прие и актуализацията на бюджета 
на Здравната каса за няколко минути и без 
дебати. Институцията получи допълнител-
ни 100 млн. лв.

Снимка Денис Бучел
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Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика:

Продължаме работа по типовите документи, приоритет е прехвърлянето на 
ангажименти от държавата към браншовите организации

Невена Картулева

Г-н Дончев, за втори 
път отговаряте за сред-
ствата от ЕС, и то в 
качеството на вицепре-
миер. Работата по кои 
приоритети бихте про-
дължили и какви са целите 
ви сега? 

Със сигурност няма 
как да е същото, както 
при предишния ми мандат. 
Най-малкото защото Хе-
гел е казал, че историята 
се повтаря или само като 
фарс, или само като тра-
гедия. Аз нямам намерение 
да участвам нито в еди-
ния, нито в другия жанр. 
За щастие в конкретния 
случай задачите са различ-
ни, за нещастие са дори 
по-тежки от тези, които 
имахме в първия мандат на 
кабинета „Борисов“. 

Какво трябва да се про-
дължи? На първо място е 
необходимо да се положат 
усилия цялата система 
за управление на европей-
ските средства да бъде 
прогнозируема и спокойна, 
защото в момента е нито 
прогнозируема, нито спо-
койна. А парите и инвести-
циите обичат спокойстви-
ето. Те мразят шоковете, 
кризите, непрогнозируе-
мостта, неяснотата, не-
сигурността. Така че един 
от първите приоритети 
наред с всички останали 
рани, които имаме да пре-
вързваме, е въдворяването 
на усещане за ред, сигур-
ност и стабилност. Кое-
то претендирам, че беше 
факт по време на предиш-
ното ни управление. Това 
е едно от нещата, които 
трябва да продължим. 

Какви различни зада-
чи имаме? Да се научим 
не само да плащаме, и то 
бързо, но и да не изпадаме 
в трагични ситуации, как-
то със спряната доскоро 
ОП „Околна среда“ (ОПОС) 
или двете оси от ОП „Ре-
гионално развитие“ (ОПРР) 
– нещо, което не се беше 
случвало от години. Тряб-
ва да се научим да търсим 
максимума от всяка инвес-
тиция – освен да е налич-
на, да се е случила и да е с 
високо качество, да мислим 
за възможно най-много пол-
зи от нея. Имаме право и 
имаме опита, на база на 
който да си поставим по-
тежка задача. И предиз-
викателство, и изкушение 
в настоящата ситуация 
предвид малко по-големия 
ми портфейл е с моя екип 
да мислим не само как да 
осъществявам европейски-
те инвестиции, но и как те 
да бъдат моторът за рас-
теж на цялата икономика.

Как ще приключим 
този програмен период? 

Коментирайте равно-
сметката за страната 
ни след октомври 2015 г.

Към края на 2014 г., ако 
ситуацията трябва да се 
опише с една дума, и то с 
доза въздържаност, тя е 
тежка. Ако трябва да я оп-
исвам така, както я чувст-
ват хората, сигурно е не-
обходима по-силна дума. 

Пуснаха финансиране-
то по ОПОС, но не очаквам 
до края на годината да ни 
бъде възстановена цяла-
та сума, която сме заяви-
ли пред Брюксел. Тоест за 
съжаление няма да полу-
чим веднага 825 млн. лв., 
а имаме нужда от колко-
то се може повече пари 
сега. Програмата дължи 
на бюджета доста над 
1 млрд. лв. Още остават 
спрени двете оси на ОПРР. 
Въпреки усилията, които се 
положиха през последните 
10 дни, решението на про-
блема няма как да се случи 
за една седмица. Предсто-
ят още преговори с ЕК и с 
одиторите й. Борим се за 
пускането на двете оси 
до края на годината, но е 
напълно възможно това да 
стане през януари. 

Сумата, която се очак-
ва да загубим, е огромна. 
Тя надхвърля и най-черни-
те прогнози, които правех, 
преди да стана част от 
този кабинет. Назовава-
нето на сумата означава, 
че съм свикнал с нея, а аз 
не съм. Напротив, борба-
та е до последния ден на 

тази година да бъде пла-
тено колкото може пове-
че. И, разбира се, това не 
означава само по-бързо да 
се попълват платежни на-
реждания, макар че поня-
кога означава и това. Има 
места, където системата 
задържа пари. Те трябва да 
бъдат отпушени и сред-
ствата да се движат. Кол-
кото повече платим, тол-
кова по-малко ще загубим. 

Освен това при посе-
щението си в Брюксел с ко-
леги от кабинета старти-
рахме преговори с ЕК да се 
ползваме от хипотезата в 
чл. 95, 96 от стария Общ 
регламент (ЕС) №10/83. 
Тоест настояваме за из-
вестна отсрочка по проек-
ти, забавени поради тежки 
съдебни процедури, и други, 
чието изоставане се дължи 
на природните бедствия, 
сполетели страната през 
тази година. Вярвам, че ще 
получим разбиране поне по 
част от нашите искания. 

При всички случаи ре-
шението на ЕК трябва да 
бъде комуникирано в след-
ващите десет дни. До края 
на годината остават по-
малко от 30 работни дни. 
Колкото и да сме амбици-
озни и работоспособни, за 
толкова време не може да 
станат чудеса. 

През 2014 г. имаме пе-
риод от 6 месеца, в които 
по ОПОС не е плащано от 
държавата към бенефици-
ентите. Как ходът на СМР 
да е по график? Някои ус-

пяха да работят без пари, 
което е феномен и сред об-
щините, и сред строители-
те. Горд съм, поздравявам 
ги – респект към тях, че не 
спряха да строят. Дължим 
им благодарност, че проек-
тите не бяха прекратени. 
Но когато няма пари, няма 
прогрес на СМР, когато 
няма прогрес на СМР, няма 
какво да се актува, когато 
няма какво да се актува, 
няма фактура, когато няма 
фактура, няма искане за 
плащане, когато няма ис-
кане за плащане, нямаме 
верифициран разход, кога-
то нямаме верифициран 
разход, нямаме сертифи-
циране. Няма как да прео-
долеем 6 месеца застой за 
трите седмици, оставащи 
до края на годината. Какво-
то може, ще направим, но 
не е възможно да компен-
сираме половин година лип-
са на движение на парите. 
Ще има загуба. Борбата е 
да бъде по-малка, защото 
може да бъде огромна. 

Въздържате се да на-
зовете конкретна сума. 
Тогава бихте ли казали 
каква е оптимистичната 
прогноза за размера на за-
губите?

Да, въздържам се. Въ-
преки че изтекоха инфор-
мации за размера на загу-
бите, искам да отбележа, 
че те се движат в най-оп-
тимистичните рамки. 

Ако нещо ми дава осно-
вание за оптимизъм, това 

е добрият отбор, който 
успяхме да съберем в ка-
бинета. Същият отпуши 
финансирането от ЕС и 
след 2009 г. успя да пре-
върне европейските пари 
от вестникарско заглавие 
в нещо, което може да се 
види, да се пипне, по което 
може да се кара кола. Това 
е най-добрият екип, който 
България е имала по от-
ношение на европейските 
пари. Второто, което ми 
дава оптимизъм, е, че и 
бенефициенти, и изпълни-
тели успяха да преживеят 
тази тежка година. Затова 
пак казвам, че съм горд и с 
едните, и с другите. Ако 
по-рано някой ме беше пи-
тал, щях да прогнозирам, 
че ще има много прекрате-
ни договори. А няма такива, 
защото всички са живели с 
доза оптимизъм, че неща-
та ще се оправят. Справя-
ли сме се и с други тежки 
ситуации, макар че тази 
е малко по-трудна, откол-
кото беше през 2009 г. Но 
съм убеден, че можем. 

На какъв етап е рабо-
тата по новия програмен 
период?

За съжаление и там си-
туацията не е много по-до-
бра. Срокът за изпращане 
в Брюксел на програмите, 
финансирани по Европей-
ския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния 
фонд, беше удължен до 24 
ноември. Тези, които са 
подадени към ЕК в оконча-

телен вариант дотогава, 
има шанс да бъдат одобре-
ни до края на тази година 
или пролетта на 2015 г. 
Останалите подлежат на 
одобрение през юни следва-
щата година. 

За няколкото дни, кои-
то имахме, включително 
работейки през уикенда, се 
опитахме да нанесем по-
правки по текста на 3 опе-
ративни програми, които 
впоследствие изпратихме. 
По всяка от тях стояха 
отворени въпроси. По ОП 
„Иновации и конкурентос-
пособност“ те бяха свър-
зани с газовата връзка, по 
ОП „Региони в растеж“ – с 
броя на малките общини и 
здравеопазването, по ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ – с рам-
кирането на приоритет-
ността на обектите. 

ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ ще бъде одо-
брена до края на годината 
– тя е единствената си-
гурна програма. Имаме ам-
бицията ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ да бъде пусната 
до края на месеца, както и 
ОП „Околна среда“. Искаме 
да изпратим и ОП „Добро 
управление“, но по нея има 
още много работа. 

Най-добрият сцена-
рий е да имаме две, защо 
не и три одобрени от ЕК 
оперативни програми до 
март 2015 г. Ако това не 
се случи, ситуацията ста-
ва сложна. Одобряването 

Снимка Денис Бучел
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на програмите в средата 
на следващата година оз-
начава отваряне на първи-
те схеми в края на лятото, 
провеждане на процедури 
през есента и възлагане 
на СМР в края на годината. 
Това е абсолютно неприем-
лив сценарий, водещ до още 
една нулева година плюс на-
стоящата. 

Алтернативен вари-
ант е през първото полу-
годие на 2015 г. една или 
две схеми за финансиране 
да бъдат пуснати дори 
преди одобряването на 
съответната оператив-
на програма. Те ще бъдат 
обезпечени авансово със 
средства от централния 
бюджет. Така, образно ка-
зано, ще задвижим парите 
по-рано. Това е една от 
мерките, които обсъждаме, 
за да може да преодолеем 
натрупаното ужасяващо 
закъснение. 

Но само по себе си 
обявяването на схемата 
не е използване на пари. 
Затова целта е не само 
да отворим процедура, по 
която нямаме разногласия 
с Брюксел, но и да изберем 
бенефициентите, да се 
сключат договори за без-
възмездно финансиране, 
да се пуснат аванси и да 
започне строителството. 
Най-суровият критерий, 
по който ЕК следи напре-
дъка в България, е т.нар. 
commercial contracting. Ва-
жен е не договорът, склю-
чен между общините и ми-
нистерството или АПИ и 
министерството, а този, с 
който бенефициентът на-
режда пари на изпълнителя. 
Това е истинското плаща-
не. Когато средствата се 
движат от едно държавно 
ведомство в друго, те не 
носят полза на никого. По-
лезни са, когато стигнат 
там, където се случва ин-
вестицията.

Каква е позицията на 
правителството по от-
ворените въпроси по ОП 
„Региони в растеж“ и ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“?

Проблемът с ОПРР 
е с малките градове. По 
 ОПТТИ няма какво да се 
обсъжда –  Комисията 
иска гаранции, че незави-
симо какви са останали-
те приоритети, ще бъде 
финансиран лот 3 от АМ 
„Струма“. По отношение 
на това нямаме противоре-
чия. Но искаме освен тази 
част от магистралата да 
строим още. Ако трябва, с 
пари извън оперативната 
програма. Защото наше 
дълбоко убеждение е, че 
през следващите четири, 
максимум пет години е не-
обходимо да завършим АМ 
„Хемус“, за да се преодолее 
транспортната изолация 
на Северна България. Част 
от магистралата може и 
да се финансира по  ОПТТИ 
– да речем, първите 60 км 

от Ябланица до Плевен. Ос-
таналото ще се изгражда 
с пари от бюджета или 
със заемно споразумение с 
някоя от големите между-
народни финансови инсти-
туции – ЕИБ, Световната 
банка. Каквото и да ко-
ства, „Хемус“ трябва да се 
построи. Северна България 
е изолирана в сравнение с 
Южна, където имаме три 
магистрали, мащабни ин-
вестиции в железниците. 
Двете части на страна-
та са откъснати една от 
друга. Затова „Хемус“ е 
задължителна, както и из-
граждането на поне една 
напречна връзка за бързо 
преминаване в средата на 
Стара планина. Ако наме-
рим още пари, може и по-
вече.

Трябва да се инвестира 
и в Коридор 4 (София – Ви-
дин), и в Коридор 9, особено 
в частта при Стара плани-
на, където да се построи 
тунелът под връх Шипка. 
Това са обекти, които ще 
бъдат изпълнени – с финан-
сиране от или извън опера-
тивната програма. 

Тежки обаче са пробле-
мите в ОПРР. Защото се 
оказва, че въпросът с фи-
нансирането на малките 
общини по никакъв начин 
не е решен през послед-
ната година и половина и 
те механично са залепени 
в програмата. Комисията 
има категорична позиция, 
че иска фокус на ресурси-
те в големите населени 
места – в областните 
градове. Приемаме този 
аргумент. Наред с това не 
може да оставим общини, 
които не получават финан-
сиране от който и да е из-
точник. Преди две години 
имаше възможност спорни-
те градове да бъдат бене-
фициенти по Програмата 
за развитие на селските 
райони. Подготвихме де-
тайлен план за това. За 
него вече е късно, няма как 
да се случи. Остава ни да 
преговаряме и да отстоя-
ваме позицията, че дори с 
намален обем финансиране 
малките общини трябва да 
останат в ОПРР.

При посещението си 
в Брюксел се срещнах и с 
еврокомисаря по регионал-
на политика Корина Крету. 
Споделих аргументите ни 
и срещнах разбиране, че 
липса на финансиране за 
малките населени места 
допълнително ускорява 
процесите на икономиче-
ска изостаналост и обез-
людяване. Искрено вярвам, 
че подкрепата, която тя 
изказа, ще бъде катали-
затор ЕК да се съгласи с 
позицията ни. И макар че 
това не е най-доброто ре-
шение, малките градове ще 
останат за финансиране 
по ОПРР. Другият отворен 
въпрос са инвестициите в 
сектор „Здравеопазване“, 
но той може да се разреши 
с представяне на ясни пла-

нове и документи. 

През 2012 г. предложих-
те да се създаде закон 
за еврофондовете. Слу-
жебният кабинет „Близ-
нашки“ прие концепция за 
изготвянето му. Доколко 
тя се припокрива с ваши-
те виждания? 

Концепцията не е мно-
го различна от това, кое-
то беше направено преди 
две години. Радвам се, че 
усилията бяха продълже-
ни. Да, ще работим по нея, 
но може би с отстрочка 
две или три седмици. Сега 
всичките ни сили са на-
сочени към редуциране на 
риска от загуба на сред-
ства по европрограмите. 
Приоритите в закона са 
свързани с въвеждането 
на баланс между правата 
и задълженията. Защото 
сега този, който изпълнява 
проекта – истинският ин-
веститор, е безправен. Ако 
някое министерство вземе 
решение за одобрение или 
отхвърляне, да верифицира 
или да не верифицира раз-
ходи, да наложи или да не 
наложи корекции, инвести-
торът не разполага с адек-
ватни и бързи механизми 
да си търси правата. Няма 
гаранция, че централната 
администрация винаги е 
права, колкото и да е под-
готвена. Напротив, тя не-
винаги е права. 

Затова трябва меха-
низъм бенефициентът да 
търси правата си по съде-
бен и бърз път – по реда на 
Административнопроце-
суалния кодекс. Разбира се, 
законът има и други ползи. 
Той ясно урежда статута 
на всички звена. Допъл-
нително им гарантира 
устойчивост. Защото не 
може структури, толкова 
крехки от гледна точка на 
брой хора, да бъдат обект 
на политически експери-
менти и капризи. Те трябва 
да са стабилни, да вършат 
работата си и през тях да 
минават инвестициите.

Другата цел е фикси-
ране на ангажиментите и 
сроковете. Когато те са 
част от нормативен акт, 
администрацията трудно 
би си позволила да не ги 
спазва. Очаквам законът 
да бъде публикуван за об-
ществено обсъждане в на-
чалото на 2015 г. 

Работна група, насле-
дена от служебния каби-
нет, е ангажирана с него-
вия текст. Той е готов, но 
трябва да се прецизира. 
Давам конкретен пример: 
в първия вариант на закона 
беше предвидено управля-
ващите органи да бъдат 
със статут на агенции, а 
не на дирекции и първата 
фаза на обжалване да е ми-
нистърът, под чието раз-
пореждане е въпросната 
агенция, втората фаза да 
е Върховният администра-
тивен съд (ВАС). В новия 
вариант е записано първа 

инстанция да са регионал-
ните административни 
съдилища, втора – ВАС. 
И единият, и другият ва-
риант са обсъждани със 
страните, които касаят, 
включително представи-
тели на съдебната систе-
ма. В предишния ми мандат 
бяха водени разговори с 
ВАС. Крайното предложе-
ние ще е такова, каквото 
съдебната система може 
да поеме, т.е. няма да я вка-
ра в ситуация да не може 
да обслужва задълженията 
си по закона. 

Текстовете предвиж-
дат ли преструктуриране 
на системата?

Не, то няма да се нало-
жи. Имаше идеи за радикал-
ни реформи преди години, 
включително създаването 
на мега агенция. Мина им 
времето. На този етап 
няма как да се случи. Про-
дължавам да твърдя, че 
беше добър вариант едно 
звено да отговаря за дого-
варянията и плащанията 
със сигурни гаранции, че го 
прави по най-бързия и адек-
ватен начин. Но за такава 
реформа са необходими 
години. Сега стремежът 
е да се укрепят институ-
ционалните звена, отгова-
рящи за парите – най-вече 
управляващите органи. 
Това е голямата цел.

Кога започва работа-
та по новия Закон за об-
ществените поръчки?

Старият закон е с мно-
го кръпки една върху друга. 
Трябва да транспонираме 
новата директива за об-
ществените поръчки. Ам-
бицията ни е в средата на 
следващата година новият 
закон да бъде факт. Освен 
с разпоредбите на ЕК се 
налага да се съобразим и 
с натрупания травмати-
чен опит. Като остава 
идеята, за нещастие зам-
разена през последната 
половин година, да про-
дължим това, което беше 
започнато по отношение 
на типовите образци, по 
които да се възлагат об-
ществени поръчки. Те ще 
бъдат стандартизирани 
и задължителни за възло-
жители, кандидати и из-
пълнители. Целта е да се 
намали възможността за 
импровизации и да се след-
ва установен ред. Остава 
приоритет да гарантира-
ме свободна конкуренция, 
честност, прозрачност. 
Но опитът ни предполага 
дълбоко преосмисляне на 
темата, за да преценим 
кое в закона е излишно и не 
носи полза по двата вър-
хови приоритета – цена и 
качество, а само утежнява 
процеса. Както е било ви-
наги досега, закон, който 
въвлича държавната ад-
министрация, но и бизне-
са, няма да бъде писан на 
тъмно в някой кабинет в 
Министерския съвет. Как-

то се направиха промени-
те през 2012 г., така ще 
се съставят новите тек-
стове и сега – ще бъдат 
детайлно консултирани с 
всички.

Предишния път като 
алтернатива на предос-
тавянето на някои доку-
менти включихме в ЗОП 
служебна проверка в ЦПРС. 
Аз лично ще се радвам, ако 
намерим още такива меха-
низми – можете дори да го 
приемете като предизвика-
телство към строителния 
сектор. Прехвърлянето на 
ангажименти от държава-
та към браншовите орга-
низации е един от приори-
тетите.

Нормативният акт 
ще включва ли текстове, 
уреждащи статута на 
под изпълнителите?

Директивата не ни 
дава инструкция в тази 
посока. При всички случаи 
това е нож с две острие-
та. Особено по отношение 
на хората, които са опит-
ни, но не само в работата 
с документи, а познават 
ситуацията на място. Да 
предположим, че имаме по-
стриктен ред и е ясно кой 
точно е подизпълнител. Но 
доставчикът на тухли за 
мен не е подизпълнител. 
На бетон, на асфалт и на 
арматура – също. 

Къде се минава грани-
цата от доставчик към по-
дизпълнител? Мерките за 
осветляване на пазара за 
съжаление имат и обратен 
ефект. Нещата не са прос-
ти. Ако въведем стриктен 
ред, вероятно ще спадне 
интересът на бранша да 
вади подизпълнителите на 
светло. Знаем как се прави 
– преназначават се работ-
ници, отдават се машини 
под наем и т.н. При всички 
случаи дефинирането на 
статута на подизпълните-
ля дава чудесни възможнос-
ти за уреждане на правата, 
но крие рискове. Дискути-
раме тази тема втора или 
трета година. Но каквото 
и да се прави, ще бъде тър-
сено мнението на тези, 
които го прилагат. В кон-
кретния случай – на строи-
телите. Те ще участват в 
работната група, заета с 
писането на закона. Без да 
поемам ангажимент да се 
съглася с абсолютно всяко 
предложение, това, което 
може и работи, ще бъде 
включено. 

Беше приета акту-
ализация на държавния 
бюджет за 2014 г., но не 
стана ясно дали част от 
заема, който страната 
ни ще вземе, ще бъде на-
сочена към разплащане 
по проекти. По данни на 
КСБ закъснелите плаща-
ния към строителите са 
около 1 млрд. лв. 

Според мен 1 млрд. лв. 
са задълженията със задна 
дата – към края на лятото, 

когато имаше акумулирани 
две тежки плащания, най-
вече по ОПОС. Служебно-
то правителство също 
предостави ресурс от 700 
млн. лв., който в голямата 
си част би трябвало да е 
стигнал при изпълнители-
те. Така че се надявам за-
дълженията да са по-малко. 

Бюджет 2014 има ре-
сурс да плаща, но всичко 
е свързано с критичния 
фактор, колко пари ще ни 
възстанови Брюксел от 
пуснатата ОПОС. Ако са 
само 400 млн. лв., ще сме в 
трудна ситуация. Надявам 
се да бъдат малко повече. 

На 1 декември ще се 
проведе традиционният 
строителен форум, ор-
ганизиран от КСБ. Какви 
са темите, които според 
вас трябва да бъдат об-
съдени между бизнеса и 
представителите на цен-
тралната власт?

Част от нещата, кои-
то коментираме сега, няма 
как да не бъдат обсъждани 
и на форума. Бих посочил 
и една тема в добавка. 
Аз живея с убеждението, 
че държавата трябва да 
регулира толкова малко 
неща, колкото е възможно. 
Искам да отворим отново 
въпрос, който не е валиден 
за всички сектори, но е 
актуален за строителния 
– какво може КСБ, както и 
останалите сродни органи-
зации – КИИП и КАБ, да ре-
гулира вместо държавата. 
Защото съм убеден, че ще 
го правят по-добре. 

И още нещо – ние дъл-
жим на бизнеса не обеща-
нието, а категоричната 
заявка, че държавата няма 
повече да всява хаос – нито 
в европейските пари, нито 
в частния сектор.

Бяхте избран за евро-
депутат, но пред кариера-
та в ЕП предпочетохте 
да останете в България. 
Каква е мотивацията ви 
за това решение?

Няколко души ме пита-
ха: „Ти луд ли си?“ Работата 
в Европейския парламент е 
спокойна, при отлични усло-
вия и чудесни възможности 
за бъдещето. Бях в коми-
сии, в които плувах в свои 
води – те са по бюджетен 
контрол и по регионална 
политика, т.е. нещата, с 
които се занимавам през 
последните три години. 
За малкото време, в което 
бях евродепутат, не съм 
късал връзка с всичко, кое-
то се случва в страната. 
Смятам, че политиката за 
разлика от останалите за-
нимания не се прави, за да 
ти е приятно. Това е начин 
да постигаш цели. А голя-
мата цел е България. Знам, 
че звучи патетично, но в 
политиката никой няма 
право на приоритет, разли-
чен от този. Ситуацията 
изисква да съм тук – значи 
аз съм тук. 
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Георги Сотиров и
екип на ОП на КСБ -
Пловдив

За два дни Областното 
представителство на плов-
дивските строители съче-
та  първа копка на сграда 
от проекта „Аз мога да 
строя” със семинар за ал-
тернативната система за 
професионална квалифика-
ция на кадри в строител-
ството. Трудно е с няколко 
информационни реда да 
дадем пълна представа за 
емоционалното въздейст-
вие, високата професионал-
на култура, блясъка в очите 
на младите колеги и непод-
правеното чувство, че в 
града под тепетата става 
нещо различно…

В многофункционал-
ния офис на пловдивски-
те строители бяха до-

шли представителите на 
ученическата фирма от 
Професионалната гим-
назия по архитектура, 
строителство и геоде-
зия „Арх. Камен Петков”. 
На тях им предстоеше 
най-важната копка в до-
сегашното им развитие 
- тази на павилион в дво-
ра на училището. Но пър-
во се проведе дискусия по 
проекта и по принципите 
на алтернативната сис-
тема за професионална 
квалификация на кадри в 
строителството, която 
е разработена от Пламен 
Иванов - зам.-председател 
на Камарата на строите-
лите в България, отгова-
рящ за професионалното 
обучение и квалификация 
в сектора. Участваха и 
експерти от областните 
представителства в Па-
зарджик, Ямбол, Сливен, 
София… Един неподправен 
дух на приятелство, на 
неприкрит оптимизъм, че 
когато нещо го правиш с 
любов, то става. И възвръ-
ща вложеното стократно.

„ Д о б рат а  пр е д ва -
рителна подготовка е 
гаранция за всяко едно 
строителство - за него-

вото качество, за срока 
на изпълнение и за пра-
вилно подбраната техно-
логия. До фазата на про-
ектирането ние, вашите 
наставници, бяхме много 
толерантни и търпели-
ви към екипите. Защо-
то най-много проблеми 
при строителството 
идват от слабите и 
непълни проекти. Труд-
ности имаше и при 
това предложение, по-
ради което решихме, 
че ще забавим първата 
копка, но няма да правим 
компромиси. 

И свикнете отсега да не 
правите компромиси”, 

с тези думи Пламен 
Иванов откри дискусията. 
Ева Никудинска - зам.-уп-
равител на ученическата 
фирма, го подкрепи: „Фир-

мата неслучайно се казва 
„Веритас Марк Пълдин”. 
Искахме с името й да по-
кажем на обществото 
какви сме ние. „Веритас” 
е от гръцки език и озна-
чава „истина”. Ние, младо-
то поколение на Пловдив, 
търсим истината във 
всяко начинание и за нас 
тя е на първо място. Със 
старото име - Пълдин, пък 
показваме уважението си 
към строителите, тези, 
които изградиха града под 
тепетата. Истината - 
това е нашият стремеж 
към развитието ни в бъ-
деще и нашето търсене. 
Тя дава свобода на хората 
и ние искаме да стане при-
оритет за всички”, добави 
Никулдинска.

Младите колеги са убе-
дени, че първото основно 
изискване към тях е овла-
дяването на добрите прак-
тики, които браншът на 
всяка цена ще трябва  да 
им предаде като знание. 
Предизвикателствата в 
живота са дадени за това, 
за да се преодоляват.  „Ва-
шият екип нямаше реална 
конкуренция, защото пло-
вдивската гимназия е пър-
вата, която наистина ще 

строи. Част от нещата,  
които заедно откривахме 
по пътя, ще ви бъдат от 
голяма помощ, когато вле-
зете 

в режим на състезание

помежду си след годи-
ни, когато вече сте в ре-

алния бизнес”, категори-
чен е Пламен Иванов.  

Учениците са убеде-
ни, че  биха могли  много 
бързо да „притичат” през 
цялата образователна 
система и да влязат с 
дипломите си в практи-
ката. Но дали тапията е 
достатъчно условие? Тук 
мненията се разделят, но 
преобладаващите са за 
търсене и на други форми 
на обучение, които са из-
вестни от практиката на 
много страни. ОП на КСБ – 
Пловдив, е инициирало про-
учване на чуждестранни 
системи за професионал-
на квалификация в секто-
ра, което обхваща опита 
на 14 държави – от Турция 
през Канада и САЩ, та чак 
до Нова Зеландия…

„Добре е да казваме 
нещата навреме и да го-
ворим истината, отколко-
то да поддържаме някаква 
илюзия - например, че Ка-
марата иска да построи 
този павилион. Не, това 
не е така. Ние павилиони и 
най-различни сгради стро-
им и ще строим. Ние иска-
ме да ви подкрепим вие да 
изградите обекта в двора 
на ПГСАГ. Но имаме опре-

На дневен ред:

„Възможна ли  е тя? Да, но е и жиз-
нено важна за отрасъла“, твърди зам.-
председателят на КСБ Пламен Иванов. 
Целта на всеки мениджър или собстве-
ник на фирма е тя да бъде конкуренто-
способна и ефективна. Това може да 
стане с мотивирани и удовлетворени от 
своята работа професионалисти. Спо-
ред него има три начина за създаване на 
квалифицирани кадри:

- браншът приема новопостъпва-
щите от системата за професионално 
образование и продължава обучението 
им; 

- създава се алтернативна система 
за обучение и квалификация; 

- комбинация между двете.
От експертите добре се разбира, че 

професионалното обучение е процес на 
учене през целия живот за обогатяване 
на знанията и уменията на работната 
сила в ролята и на основен актив за кон-
курентоспособността на съответната 

фирма. Досега строителният бранш е 
пасивен потребител на всичко онова, 
което предлагат професионалните гим-
назии и другите системи. В повечето 
случаи тяхната подготовка не отговаря 
на изискванията на бранша. „Неотложна-
та нужда от специалисти, различни от 
тези, които предлага сегашната систе-
ма, налага КСБ да стане активен участ-
ник в създаването на качествени кадри“, 
категоричен е Иванов. Затова на дневен 
ред е изграждането на институт, 100% 
собственост на КСБ, с основни функции:

- създаване на алтернативни по-
литики и модели за професионално 
обучение и квалификация, които да 
отговарят на нуждите на бизнеса. Ин-
ститутът няма за цел да замени офи-
циалната система за професионално 
образование;

- признаване на знанията и умения-
та от постоянна комисия експерти на 
строителния бранш.

делени условия. И те са 

да построите сградата по  
правилния начин”, допълва 
зам.-председателят на 
КСБ.

Голямо е предизвика-
телството да повярваш 
в една идея и да убедиш 
хората от бизнеса, кои-
то много добре съзнават 
за какво става дума при 
строежа. В това са уве-
рени  младите хора, кои-
то вече са установили 
първите реални контак-
ти с изявени пловдивски 
строители. Мануела Бан-
цова - управителката на 
ученическата фирма, е ка-
тегорична, че има смисъл 
браншът да  подкрепи ма-
териално и с професиона-
лен опит инициативата на 
„Аз мога да строя”  за ре-
ализацията на павилиона. 
„Най-голямата проверка на  
нашите умения е фактът, 
че ние успяхме да убедим 
сектора във възможност-

ите си”, обяснява тя. 
В подкрепа на строежа 

на павилиона и на цялата 
идея, заложена в „Аз мога 
да строя”, се обяви и инж. 
Рангел Тошев. Той е завър-
шил специалност „Компю-
търни системи и техно-
логии” и от 10 години се 
занимава с внедряването и 
разработването на софту-
ерни продукти в област та 
на строителството. „Ра-
ботата ми като консул-
тант по проекта „Аз мога 
да строя” е особено важна.  
Ние помагаме на ученици-
те с практически мето-
дики, защото училището 
ги изстрелва много бързо 
нагоре, 

където духат бурни  
ветрове, 

и те могат да прекър-
шат крилата им. Затова 
съм радостен, че ще бъда 
полезен на младите коле-
ги с това да разберат как 
се случват нещата - да 

го направим заедно, да го 
проследим и построим. И 
нека запомнят, че  всичко 
трябва да се прави от сър-
це и докрай”, допълва инж. 
Тошев. С него се съгласява 
и  Пепа Енчева от Клуба на 
пловдивските строители 
ветерани. Тя е консултант 
на момичетата и момче-
тата от професионал-
ното училище. „Радва ме 
истинският неподправен 
ентусиазъм на младите 
колеги. Предстоящото из-
граждане на павилиона ще 
бъде онази школа за тях, 
която ще отвори врати-
те пред професионалното 
им израстване”, убедена е 
Енчева.

Всичко това се случи в 
многофункционалния офис 
на ОП на пловдивските 
строители. Последваха 
свободни дискусии и кафе 
пауза, в която разгова-
ряхме с инж. Христина 
Любенова - зам.-директор 
на СПГСАГ „Хр. Ботев”. Тя 
сподели, че интересът към  

Снимки авторът
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Инж. арх. Петя Майданова, експерт в КСБ:

Пламен Иванов, зам.-председател на КСБ:

Йорданка Маркова, председател 
на ОП на КСБ - Пловдив:

Инж. Евтим Янев, член на УС на 
КСБ и председател на ОП на КСБ - 
Пазарджик: 

Инж. Розета Маринова - 
председател на ОП на КСБ - Плевен: 

Искаме да издигнем 
проекта „Аз мога да строя” 
на ново, по-високо рав-
нище, да предизвикаме и 
студентите към участие, 
да вкараме елементи на 
устойчива архитектура, 
които в световен мащаб в 
момента са изключително 
актуални. Искаме да съз-
дадем една студентска 
организация, в която те 
да се подкрепят взаимно, 
да се развиват заедно. 
Ще работим така, че  да 
привлечем учениците, кои-

то някога са участвали 
в този проект и сега са 
студенти, да имат воде-
ща роля, да подпомагат 
колегите, които тепърва 
прохождат в проекта.  Ис-
каме да направим така, че 
младите колеги реално да 
разширят обхвата на зна-
нията си и като сложност 
и всеки от тях да наме-
ри своето място в тази 
стълбичка на строител-
ния процес, защото той 
е не само проектиране, 
той е и менажиране, и фи-

нансиране… Трите ВУЗ-а, 
с които ще водим прего-
вори за участие, са УАСГ, 
ВСУ „Любен Каравелов” 
и Варненският свободен 
университет „Черноризец 
Храбър“.

Освободете се от страха. Какво 
различно може да стане, ако след за-
вършване на професионалната гимназия 
вие работите една-две години и после 
продължите в определена степен ваше-
то образование? Ако проверите реално 
в живота дали онова, което сте избра-
ли, е интересно и отговаря на очак-
ванията ви. И после продължите във 
висше учебно заведение. Вярвайте, в 
това няма да има нищо фатално за вас. 

Важното е във всеки един етап от 
живота  да се чувствате убедени и 
сигурни в това, което знаете, можете 
и работите. Разбира се, вие вече сте 
придобили някакви знания, но ги прове-
рете. Те може да не са истински, вече 
да не отговарят на променящата се 
строителна практика, на новите тех-
нологии. 

Самият павилион, който ще стро-
ите, е с идеята да стане най-голямо-
то нагледно помагало, което ще има-
те. Това ще бъде проверка за всички. 
За нас като възложители и за вашите 
преподаватели. Дали това, което са 
ви преподавали като теория, съвпада с 
изискванията на строителната прак-
тика? И дали теорията не е прекалено 
относителна. Това е проверка и за са-
мите вас. 

Радостна съм, че „Аз мога да строя”  навлиза в 
нова фаза от своето развитие. Строителството на 
павилиона показва, че вижданията на КСБ за образо-
вание и професионална квалификация са правилни и 
навременни. Пожелавам на колегите си от ОП-тата 
в страната да последват примера на Пловдив. Бъде-
щето на младите колеги заслужава нашите усилия.

Приемам предизвикателството с идеята в Пазар-
джик да построим по-голяма сграда от проекта на 
Пламен Иванов. Приятно съм изненадан от успешни-
те му усилия,  които към днешна дата се финализи-
рат с реалното изграждане на зданието в двора на 
професионалната гимназия. 

Виждам и блясъка в очите на децата. Това е бъ-
дещето.

Ние в Плевен вече проектираме нашия павилион. 
Архитектурната част е готова. Учениците са мо-
тивирани и амбицирани да дадат всичко от себе си. 
Забелязвате ли - тук сме председатели на строите-
лите от три града, които започват с буквата „П” - 
като път. Път нагоре, към бъдещето на следващата 
строителна смяна…

„Аз мога да строя” специ-
ално при последния випуск  
е бил огромен. Според нея  
предстоящото изграж-
дане за първи път от съ-
ществуването на иници-
ативата е апотеозът на 
труда на учениците от 
професионалните гимна-
зии.

После по най-бърз на-
чин участващите в дис-
кусията и гостите от 
областните представи-
телства бяха превозени 
до мястото на събитие-
то – двора на пловдивска-
та професионална гимна-
зия. Изненадата на нашия 
екип беше огромна. Освен 
двайсетината души от 
ОП, в очакване на търже-
ството за първата копка 
на павилион по проекта 
наоколо нямаше къде пиле 
да прехвръкне. Сякаш ця-
лото училище беше дошло 
на първата копка, а пред 
оградата на двора и по 
балконите на околните 
жилища се бяха събрали 
безкрайно много любопит-
ни възрастни…

Наистина сериозна ор-
ганизация и солиден инте-
рес. Боботещите двига-
тели на един багер сякаш 
усилваха напрежението от 
предстоящото събитие. И 
то не закъсня…

„Благодаря на няколко-
то випуска от училище-
то, които през годините 
подкрепяха  идеята, която 
даде практическа насоче-
ност и възможност в про-
фесионалните гимназии 
по строителството да се 
случват добри дела”, заяви 
от импровизираната три-
буна Пламен Иванов. 

Заместник-председа-
телят на КСБ потвърди, 
че този първи павилион 
на „Аз мога да строя” ще 
бъде изцяло управляван от 
младите колеги и те ще 
предават ключа от него 
от випуск на випуск. Това 
ще бъде зона, забранена 
за хора, които не приемат 
идеите на инициативата. 
Чрез него освен професио-
нално израстване,

младите хора ще отсто-
яват и гражданската си 
позиция. 

Добре е да се знае, че 
освен като най-голямото 
нагледно помагало, което 
всички следващи випуски 
на пловдивската гимназия 
ще ползват по предназна-
чение, строежът  ще изи-
грае и много сериозна роля 
за създаването на онзи 
необходим контакт между 
действащия строителен 

бизнес и бъдещите млади 
специалисти. „В процеса 
на изграждане ние анга-
жирахме само най-добри-
те фирми и тези, които 
имат най-добро отноше-
ние към младите колеги. 
Тук, на тази строителна 
площадка, съвместно ще 
се опитаме да покажем 
най-привлекателните ас-
пекти на професията. Не 
се страхувайте да имате 
дръзки и смели идеи в бъ-
дещето си на строите-
ли на модерна България“, 
обясни зам.-председате-
лят на КСБ. „Като отчита 
недостига и липсата на 
квалифицирани кадри за 
строителството, Кама-
рата си поставя задача-
та чрез сътрудничество 
с държавните органи и об-
ществени организации да 
поеме активна роля за за-
силване на ефективност-
та на професионалната 
подготовка на специали-
сти“, добави той. 

„С ОП на КСБ – Пловдив, 
и лично с Пламен Иванов 
доста често сме комен-
тирали този проект. В 
течение съм на всичките 
му фази“, каза  арх. Илко 
Николов - председател на 
общинския съвет на Плов-
див. „Надявам се подобни 
строежи да бъдат реали-

зирани и от други профе-
сионални училища в стра-
ната, които са участвали 
и участват в  инициати-
вата. Това, което става 
тук, в двора на гимнази-
ята, е блестящ пример 
на творческо сътрудни-
чество между учениците 
и техните преподаватели, 
от една страна, и плов-
дивските строители и 
архитекти, от друга. Със 
сигурност младите хора 
правят първата 

зряла стъпка по пътя на из-
браната от тях професия”,

акцентира арх. Нико-
лов. 

Разбира се, професио-
налното израстване е 
трудно, то изисква отда-
деност, споделят учени-
ците в една от паузите. 
Те разглеждат този пър-
ви обект не като финал 
на добрите намерения 
и помощ от страна на 
Областното предста-
вителство, а като една 
необходима стъпка в ця-
лостната реализация на 
идеите за сътрудничест-
во между училището и 
бранша и се надяват но-
вите градежи съвсем ско-
ро да станат и в другите 
градове в цялата страна, 
където има професионал-
ни гимназии. 

Това потвърждава и 
Мариана Спасова - дирек-
тор на ПГСАГ „Арх. Камен 
Петков” - Пловдив, която 
развълнувано сподели, че 
за изминалите 51 годи-
ни от съществуването 
на  пловдивското учили-
ще може да назове много 
имена на нейни ученици, 
които сега са инженери, 
архитекти и техници и са 
свързали живота си със 
сектора. „Пловдивската 
гимназия  стана училище 
за професионално подгот-
вени, с широка обща кул-
тура личности, гордост 
за града и за страната 
ни. Радостна съм, че ви-
пуск 2015 ще може да осъ-
ществи идеите ни през 
годините на израстване-
то на проекта „Аз мога да 
строя”. 

Тя разби бутилка шам-
панско в кофата на ба-
гера.

Стартът е даден...
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Свилена Гражданска

Камарата на строителите в 
България (КСБ) организира чет-
въртия дискусионен форум на 
тема „Строителството през 
2015 г. – перспективи и предиз-
викателства. Възможностите 
през новия програмен период 
2014 – 2020“. Той ще се проведе 
на 1 декември в зала „Средец“ на 
„София хотел Балкан“.

Във форума ще участват 
инж. Светослав Глосов, предсе-
дател на УС на КСБ, Лиляна Пав-
лова, министър на регионалното 
развитие и благоустройството, 
Ивелина Василева, министър на 
околната среда и водите, Ивайло 
Московски, министър на транс-
порта, информационните тех-
нологии и съобщенията, Васил 
Грудев, зам.-министър на земе-
делието и храните, Йорданка 

Фандъкова, кмет на Столична-
та община, инж. Лазар Лазаров 
– председател на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, инж. 
Стоян Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД, и инж. 
Асен Антов, изп. директор на 
Национална компания „Страте-
гически инфраструктурни проек-
ти“. Специално видео обръщение 
към участниците ще бъде изпра-
тено от вицепрезидента на ЕК с 
ресор „Бюджет и човешки ресур-
си“ Кристалина Георгиева.

Предвижда се да бъдат об-
съдени перспективите и въз-
можностите за строителство 
през 2015 г. и стартирането на 
новите оперативни програми. 
Очакванията са в дискусията да 
участват над 200 ключови фигу-
ри от централната и местната 
власт, както и от водещи стро-
ителни компании.

Вицепрезидентът на ЕК Кристалина Георгиева изпраща видео обръщение към участниците 

Свобода Киримова, ОП на КСБ – Хасково

Сформираният отбор на Хасковската професионална гимназия 
по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ предста-
ви своя проект, с който ще участва в инициативата „Аз мога да 
строя“. Тимът е съставен от ученици от XII клас с капитан Диана 
Димитрова и участници Анна Кайрякова, Цветелина Костова и Ге-
орги Янев. Темата, по която работят младите специалисти, е „Съ-
временна еднофамилна къща“ с консултанти инж. Иван Петков, арх. 
Павла Тончева и ръководител инж. Димитрия Масларова. 

Гости на събитието бяха председателят на ОП на КСБ – Ха-
сково, инж. Анушка Колева, директорът на ПГДС „Цар Иван Асен II“ 

арх. Янчо Апостолов. 
Инж. Колева поздрави 
отбора и му пожела ус-
пех в проекта „Аз мога 
да строя“.

Невена Картулева

Екип на в. „Строител“ изнесе 
лекция с практически съвети за 
писане на материали и фото-
заснемане на кореспондентите 
на изданието – експертите от 
областните представителства 
на КСБ в страната. Това стана 
по време на семинар-обучение 
на служителите на Камара-
та, който се проведе в Хисаря. 
Участниците получиха и крат-
ки ръководства за съставяне 
на информационни текстове. 
Отговорният редактор Невена 
Картулева обясни какви са стъп-
ките за писане на журналисти-
чески материал след събитие, а 
фоторепортерът Денис Бучел 
показа как сътрудниците на 
вестника да работят с фото-
апаратите си, за да направят 
най-добрите кадри.

Семинарът беше открит от 

изп. директор на КСБ и член на 
СД на в. „Строител“ инж. Иван 
Бойков. Той представи приори-
тетите на Камарата, формули-
рани по време на Общото събра-
ние на организацията във Велико 
Търново. Инж. Бойков подчерта, 
че една от главните задачи на 
КСБ ще бъде професионалното 
обучение. „Целта ни е да подгот-

вим строителни работници за 
нуждите на малките и средните 
фирми“, уточни той.  Първият 
панел от семинара беше свър-
зан с ревизия  на Системата за 
управление на качеството ИСО 
9001/2008. Лектори по темата 
бяха Весел Етугов и Милена Мла-
денова от централната админи-
страция на КСБ. 

Младите специалисти с 
ръководителката инж. 
Масларова, инж. Иван 
Петков, арх. Тончева и 
директора на училището 
Батимов

11:00 – 11:30 ч.   Регистрация. Кафе 

11:30 – 11:40 ч. Официално откриване 

Инж. Светослав Глосов – председа-
тел на КСБ 

Кристалина Георгиева – вицепрези-
дент на ЕК с ресор „Бюджет и човеш-
ки ресурси” – видео обръщение

 

Панел 1

11:40 – 12:00 ч. „Стратегически цели и 
приоритети за развитие през новия 
програмен период, възможности за 
строителния сектор” 
Томислав Дончев – вицепремиер по 
еврофондовете и икономическата 
политика (поканен)

12:00 – 12:20 ч. Презентация от МРРБ 
Лиляна Павлова – министър на реги-
оналното развитие и благоустрой-
ството 

12:20 – 12:40 ч. Дискусия

12:40 – 13:00 ч. ОП „Транспорт“ – натрупан 
опит и предстоящи предизвикател-
ства” 
Ивайло Московски – министър на 
транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията 

13:00 – 13:10 ч. Въпроси 

13:10 – 13:30 ч. „Програмата на МОСВ в сфе-
рата на строителството за 2015 г. и 
новият програмен период” 
Ивелина Василева – министър на 
околната среда и водите 

13:30 – 13:40 ч. Въпроси 

13:40 – 14:00 ч. „София – най-голямата 
строителна площадка” 

Йорданка Фандъкова – кмет на Сто-
личната община

14:00 – 14:10 ч. Въпроси

14:10 – 14:30 ч. Кафе пауза

Панел 2 

14:30 – 14:50 ч. Презентация от МЗХ 
Васил Грудев – зам.-министър на земе-
делието и храните

14:50 – 15:00 ч. Въпроси

15:00 – 15:20 ч. Инж. Лазар Лазаров – пред-
седател на УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ 

15:20 – 15:40 ч. Инж. Стоян Братоев – изп. 
директор на „Метрополитен“ ЕАД 

15:40 – 16:00 ч. Инж. Асен Антов – изп. 
директор на Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни 
проекти“

16:00 – 16:10 ч. Дискусия

16:10 ч. Коктейл

Снимка авторът

Снимка Мартин Жлябинков
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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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Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Приключиха дейности-
те по обновяването на 
бул. „Александър Мали-
нов” в кв. „Младост” в 
участъка от бул. „Андрей 
Сахаров” до бул. „Алек-
сандър Теодоров-Балан”. 
Отсечката, дълга 1,3 км, 
беше реконструирана ус-
поредно с изпълнението 
на основните строителни 
работи по продължението 
на първия метродиаметър 
в квартала. Булевардът е 
с подменена подземна ин-
фраструктура и с напълно 
нова асфалтова настилка 
с 2 пътни платна, които 
са с по три ленти в посо-
ка. Изградени са трото-
ари с ширина 3 м от унипа-
важ и е монтирано улично 
осветление, оборудвано с 
по два броя светодиодни 
тела. В рамките на про-
екта са рехабилитирани 
и 3 кръстовища на бул. 
„Александър Малинов” –  с 
бул. „Андрей Ляпчев”, с ул. 
„Свети Киприян” и с бул. 
„Александър Теодоров-Ба-
лан”. Това стана ясно по 
време на съвместната 
инспекция на министър-
председателя Бойко Бори-
сов, министъра на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята Ивайло Московски и 
кмета на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова. 
Те провериха обновения 
бул. „Александър Малинов” 
и строителните дейнос-
ти на разширението на 

метрото в кв. „Младост”.
„Новата метроот-

сечка в кв. „Младост” ще 
бъде открита на 23 април 
2015 г. През пролетта ме-
трото ще се използва от 
още 90 хил. пътници. От 
април жителите на квар-
тала, който е колкото 
един град като Пазарджик 
или Казанлък, ще имат въз-
можност да ползват това 
съвременно съоръжение”, 
заяви Бойко Борисов, след 
като провери дейности-
те в станция „Алексан-
дър Малинов”. Премиерът 
припомни, че дължината 
на подземната железница 
в участъка от кв. „Мла-
дост“ 1 до Бизнес парка 
„София“ в кв. „Младост” 4 
е 2,7 км. Тя включва три 
станции - МС „Александър 
Малинов”, МС „Алексан-
дър Теодоров-Балан” и МС 
„Бизнес парк”.

По думите на кмета 
Фандъкова разширението 
на първия метродиаметър 

по бул. „Александър Мали-
нов” е в доста напреднал 
етап. Конструктивните 
работи са приключени на 
100%, релсовият път е 
завършен на 90%, а от-
делните ел. инсталации 
и монтажът на оборудва-
нето са достигнали 60%. 
„Убедена съм, че министър 
Ивайло Московски ще на-
прави всичко възможно 
да се отвори час по-ско-
ро Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура”  (ОПТТИ). 
Целта е да може в среда-
та на 2015 г. да стартира 
изграждането на първия 
етап от третата линия на 
метрото, за който имаме 
готовност”, каза Фандъ-
кова. Министър Москов-
ски информира столичния 
кмет, че всички корекции по 
ОПТТИ, препоръчани от ЕК, 
са нанесени и очаква про-
грамата да бъде отворена 
през първото тримесечие 
на следващата година. 

Третият лъч на подземна-
та железница ще може да 
разчита на повече от 700 
млн. лв. от програмата, 
като от нея ще бъде фи-
нансирано и разширението 
на втората линия по бул. 
„Черни връх”, който е в про-
цес на изпълнение. „Метро-
то продължава да е един-
ственият проект по ОП 
„Транспорт”, при който няма 
забавяне в сроковете. При 
абсолютно всички остана-
ли проекти по програмата 
има сериозни закъснения”, 
коментира Московски.

„До края на календарна-
та година трябва да при-
ключат всички строител-
ни дейности в участъка кв. 
„Младост” 1 – Бизнес парк 
„София“, за да може в нача-
лото на 2015 г. да започнат 
техническите изпитвания.” 
Това каза пред вестник 
„Строител” инж. Стефан 
Чонков, проджект мениджър 
в „Джи Пи Груп” ООД - во-
дещ партньор в консорциум 

„Метро Билд Младост”. На 
обединението е възложено 
изпълнението на 1,55 км от 
тунелните участъци в кв. 
„Младост” и на метростан-
ции 14 и 15. Инж. Чонков от-
чете, че в момента в МС 14 
се изпълняват довършител-
ни работи и предстои да се 
монтират специалните 
системи. „Довършат се на-
стилките и облицовките, 
които са готови на около 
90%. Таваните са изпъл-
нени на 70%. Подът е от 
гранит, а облицовките са 
от гранитогрес. Станция 
„Александър Малинов” ще 
има много интересна ви-
зия - на гора. Сиви и кафяви 
плочки имитират стволове 
на дървета, а за корони ще 
използваме зелени кръгове 
от металбонд”, посочи инж. 
Чонков. При метростанция 
15 е заложено на градския 

пейзаж. Тя е решена в дос-
та повече цветове, като 
прави препратка към обли-
ка на кв. „Младост”, който 
се свързва с високи блоко-
ве. Този обект е завършен 
на около 65%.

Инж. Стефан Чонков 
допълни, че вече има яс-
нота и за вида на метро-
станцията на бул. „Черни 
връх”. „Съоръжението ще 
прави връзка с  Вито-
ша. Там ще присъстват 
планински пейзажи. Из-
пълнихме необходимите 
преустройства на инже-
нерната инфраструктура 
в района на МС „Витоша”. 
В ход е реалното строи-
телство. В момента из-
граждаме шлицови стени 
и от двете страни на бу-
леварда – изпълнени са 30 
от общо 140-те”, подчер-
та инж. Чонков.

Всички дейности  в участъка ще приключат до края на годината

Станция „Александър Малинов” ще наподобява гора

МС 15 прави препратка към облика на кв. „Младост”

Обществената поръчка за избор на изпълнители на 
участъка от бул. „Владимир Вазов” до ул. „Житница” от 
третия лъч на метрото беше удължена с една седмица. 
Оферти за изграждането на първия етап от третия 
метродиаметър ще се приемат до 22 януари 2015 г., а не 
както беше обявено първоначално до 15 януари.

Предмет на търга е проектирането и изпълнение-
то на трасе с дължина 7 км, което включва 7 стан-
ции. То обхваща подземния участък от км. 4+950 до 
км.11+966,34, който започва от бул. „Владимир Вазов”, 
преминава по ул. „Професор Милко Бичев”, бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви”, Орлов мост, бул. „Васил Левски”, бул. 
„Патриарх Евтимий”, бул. „Прага”, ул. „Георги Софийски”, 
Медицинска академия, кръстовището на бул. „България” 
и бул. „Иван Гешов”, ул. „Кюстендил” и достига до кв. 
„Красно село” -  ул.„Житница”. Поръчката е разделена на 
четири обособени позиции: от км. 11+966,34 (стартова 
шахта на тунелно-пробивната машина) до км. 8+996,69 
(край на МС 11) с 2 станции; от км. 8+996,69 (край на 
МС 11) до км. 6+561,05 (край на МС 8) с 3 станции; от 
км. 6+561,05 (край на МС 8) до км. 4+950 с 2 станции 
и от км. 11+966,34 (стартова шахта) до км. 5+248,57 
(изходна шахта).

Избраните изпълнители трябва да станат ясни до 
края на март 2015 г. , за да може да стартира стро-
ителството на участъка през лятото. Финансиране-
то на проекта ще се осигури по Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”.

Рехабилитацията на 
железопътната инфра-
структура в участъци от 
линията Пловдив – Бур-
гас продължава да се из-
пълнява със закъснение. 
Проектът се реализира 
по Оперативна програма 
„Транспорт” (ОПТ). Най-
сериозно забавяне има 
по лот 3, който обхваща 
трасето Церковски – Кар-
нобат. „В този участък е 
достигнато физическо из-
пълнение от 74%. Положе-
ни са 115 км нов железен 
път, но е необходима мо-
билизация за завършване 
на обекта“, заяви минис-
търът на транспорта, 
информационните тех-
нологии  и съобщенията 
Ивайло Московски. „Ин-
спектирах лично работа-
та по жп линията Пловдив 
– Бургас. Проведох среща 
с изпълнителя и предстои 
втора, като се надявам в 
следващите месеци да 

покажат нужната моби-
лизация за завършване”, 
допълни той. По думите 
му е въведен ежедневен 
мониторинг и е изготвен 
нов строителен график, 
който отчита и форсма-
жорните обстоятелства 
от това лято. Лот 2 от 
проекта за модернизация 
на линията Пловдив – Бур-

гас в отсечката Стара 
Загора – Зимница е завър-
шен на 91%,, като е поло-
жен 109 км нов железен 
път.

Другият проблемен 
жп проект по ОПТ - до-
вършването на линията 
по направлението Димит-
ровград – Свиленград, се 
развива с добри темпове. 

Първият лот Димитров-
град – Харманли е изпъл-
нен на около 70%. Вече е 
напълно завършена и най-
голямата жп гара по не-
говото протежение – Ди-
митровград. По трасето  
Харманли – Свиленград е 
постигнат 57% физиче-
ски напредък. „Най-късно 
започна строителството 
по линията Септември 
– Пловдив, поради което 
изпълнението по трите 
участъка в нейния обхват 
е най-малко. Лот 1 Сеп-
тември – Пазарджик е ре-
ализиран на 30%, лот 2 Па-
зарджик – Стамболийски 
на 20%, а лот 3 Стамбо-
лийски – Пловдив на около 
35%”, коментира министър 
Московски. Той допълни, че 
проектът за модернизация 
на Централна гара София 
се изпълнява по график и 
на обекта вече са реали-
зирани една четвърт от 
дейностите.

Ивайло Московски, министър на транспорта: 

Снимки Денис Бучел

Снимка Десислава Бакърджиева



13СТРОИТЕЛИНФРАСТРУКТУРАпетък, 28 ноември 2014

Eмил Христов

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ли-
ляна Павлова инспектира 
цялото трасе на лот 2 на 
автомагистрала „Стру-
ма”. Тя се информира от 
работещите на обекта 
за ситуацията при из-
граждането на участъка 
от магистралата, съ-
общиха от пресцентъра 
на ведомството.  Лот 2 
обхваща трасето от Дуп-
ница до Благоевград и е с 
дължина от около 38 км. 
Той се изгражда на инже-
неринг – проектиране и 
строителство. Павлова 
се срещна и разговаря с 

Десислава 
Бакърджиева

„Автомагистрала „Хе-
мус” не е изключена като 
приоритет. По настояване 
на Европейската комисия 
в пътния сектор с преиму-
щество ще бъде изграден 
лот 3 на АМ „Струма”,  за-
яви пред журналисти ми-
нистърът на транспорта, 
информационните техноло-

гии и съобщенията Ивайло 
Московски. Той припомни, 
че индикативната стой-
ност на проекта за лот 3 
е 750 млн. евро и предвижда 
тунелно преминаване през 
Кресненското дефиле. По-
ради високата стойност 
и сложността на изграж-
дане паралелно се разра-
ботва и алтернативен 
вариант. „Според първо-
начални оценки това може 

да доведе до икономии на 
средства в размер на 250 
до 270 млн. евро. Оценката 
за въздействие върху окол-
ната среда и техническо-
то проектиране на двата 
варианта ще се извършат 
успоредно и ще завършат 
до края на 2015 г. Крайно-
то решение ще бъде взето 
след обсъждане със заин-
тересованите страни и с 
ЕК, за да се избере опти-

малната възможност, коя-
то да отчита финансовия, 
техническия и екологичния 
фактор”, каза министърът.

В случай че бъде по-
стигната икономия на 
средства от АМ „Струма”, 
те ще бъдат пренасочени 
към АМ „Хемус” и тунела 
под връх Шипка. Към мо-
мента двата проекта са 
част от стратегията за 
реализация на Оператив-

на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура”. Министър Москов-
ски обясни, че включва-
нето им в съответната 
приоритетна ос може да 
стане само след като са 
ясни точните финансови 
параметри за изгражда-
не на магистралата през 
Кресненското дефиле. „ЕК 
приема тяхната важност 
за България, но за реали-
зацията им са нужни до-
пълнителни средства. На 
този етап националният 
бюджет не може да се 
ангажира с още разходи, 
но ще бъдат обсъждани и 
други варианти за финан-
сиране.

„Лично аз като ръко-
водител на Управляващия 
орган на ОП „Транспорт“ 
работих за включване под-
готовката на АМ „Хемус” 
в обхвата на програмата. 
В момента имаме проект 
в напреднала фаза на под-
готовка. Основната труд-
ност при преговорите с 
Брюксел е, че ние като 
държава сме поели кате-
горичен ангажимент да 
изградим АМ „Струма” до 
2020 – 2022 г. Проблемът 
е, че на този етап за това 
ще е нужен целият наличен 
финансов ресурс за пътни 
проекти на оперативната 
програма”, обясни минис-
тър Московски.

Мартин Славчев

„Винербергер” е най-
големият производител 
на тухли в света и водещ 
производител на покривни 
системи на европейския 
пазар. Дейността на фир-
мата обхваща всички про-
цеси от добива на глина, 
производство, сертифи-
циране на продукцията до 
търговията и технически 
консултации. 

В средата на ноември 
инж. Цанко Миланов, тър-
говски директор на „Винер-
бергер” ЕООД и управител 
на „Тондах България” ЕООД, 
изнесе лекция в Русе, по 
време на която разказа 
интересната история на 
тази 200-годишна компа-
ния. 

Всичко започва през 
1819 г., когато Алоис Мийс-
бах закупува първата си 
тухларна на възвишение-
то Винерберг, разположено 
южно от Виена. Само го-
дина по-късно там вече са 
произведени 1,5 млн. тухли, 
което за времето си е ог-
ромно количество. 

През 1838 г. по време 
на голямото наводнение 
в Пеща Алоис Мийсбах е 
поканен да създаде завод в 
унгарския град за отстра-

няване на последиците от 
наводнението, с което му 
се появява първата въз-
можност да излезе от пре-
делните на Австрия и да 
докаже експертизата си. 
През 1855 г. Мийсбах вече 
притежава 9 тухларни, по-
вечето от които са във 
Виена и нейните околнос-
ти. Характерното за този 
период е производството 
да е близо до основния си 
пазар. Давайки пример за 
вертикална интеграция, 
Мийсбах купува въглищни 
мини, за да снабдява тух-
ларните си със собствено 
гориво. През 1855 г. той 
притежава тридесет шах-
ти и използва над 2000 ра-
ботници. 

Мийсбах разбира, че 
за да се отличи от оста-
налите производители, 
трябва да започне работа 
по изграждане на бранд и 
повишаване на неговата 
разпознаваемост от кли-
ентите. Именно затова 
на тухлите той поставя 
герба на Хабсбургите или 
този на Унгария, в зависи-
мост къде са произведени. 
През 1857 г. неговият пле-
менник Хайнрих Драше пое-
ма компанията и продължа-
ва разрастването й, като 
в резултат на експанзивна-
та политика количеството 
продукти се увеличава на 
188 млн. броя през 1869 г. 
Това е растеж от 125 пъти 
за период от 50 години. 

Естествено, за да се 
финансира процесът, той 
разбира, че трябва да запо-
чне привличане на външни 
капитали и изграждане на 
инвеститорско доверие. 
В тази връзка през 1869 г. 
„Винербергер” става една 
от първите австрийски 
компании, които пускат 
свои акции на Виенската 
стокова борса. 

Интересен и поучите-
лен факт е, че Драше е и 
един от първите индус-
триалци, които обръщат 
внимание на социалния 

аспект на работата и до-
бавят към заплащането 
за служителите си нова 
социална придобивка. Той 
построява домове за тях, 
за да могат да живеят при 
по-добри условия. 

През 1869 г. в борда на 
директорите на компания-
та е архитектът Хайнрих 
фон Ферстел. Сътруд-
ничеството с него дава 
на „Винербергер” възмож-
ността да построи такива 
важни сгради като Wiener 
Votivkirche и Palais Ferstel. 
Под влиянието на Фон 
Ферстел и Теофил Хансен, 
друг именит архитект от 
това време, „Винербергер” 
добавя към дейността си 
и декоративни керамични 
скулптури. 

XX век предлага на „Ви-
нербергер” много преврат-
ности, като компанията 
минава през периоди на 
възходи и падение. В нача-
лото на века тя продължа-
ва експанзията си извън 
пределите на Австрия, 
като основно се съсредо-
точава в регионите на Че-
хия и Хърватска. След края 
на Втората световна вой-
на и разпадането на Авс-
тро-Унгария „Винербергер” 
губи повечето от външни-
те си предприятия. Тогава 

компанията се съсредото-
чава около дейността си 
в Австрия, особено с фа-
бриката Wienerbergstrasse. 
Заводът по време на Вто-
рата световна война е 
бомбардиран, в резултат 
на което много служители 
загиват и голяма част от 
сградата е разрушена.

До средата на 50-те 
години компанията възста-
новява производствения си 
капацитет и дори дости-
га рекордни нива. Значим 
момент в развитието на 
„Винербергер” настъпва 
през 1986 г., когато компа-
нията придобива Germany's 
Oltmanns-Gruppe и с това 
става един от водещите 
играчи на пазара на тухли 
в Европа с повече от 200 
завода. 

През 1989 г. „Винер-
бергер” основава Pipelife 
като съвместна компа-
ния с участието на Solvey 
Group. В началото на 90-те 
години новото управление 
на фирмата въвежда стра-
тегия, наблягаща, от една 
страна, на продължаващо-
то разширяване и, от дру-
га страна, фокусирането 
на дейността около ядро-
то на производството на 
тухли и павета. Обръща 
се поглед и към наново от-

ворилия се пазар на стра-
ните от Източна Европа, 
като през 1990 г. стъпват 
на унгарска територия и 
започват експанзията на 
изток. 

В началото на ноември 
2007 г. „Винербергер" пуска 
в експлоатация най-модер-
ния керамичен завод на 
Балканите. Той се намира 
в Луковит и стартира про-
изводството на Porotherm 
- голямоформатни керамич-
ни блокове за защитена зи-
дария с вертикални кухини 
и порьозна структура. 

Компанията,  основа-
на преди близо 200 годи-
ни, преминала през много 
спадове, оцеляла след две 
световни войни, е пример 
за това как чрез качест-
вена продукция, далновид-
на мисъл, приспособяване 
към условията, развитие, 
преплитане на традици-
ята с най-съвременните 
методи на производство 
и технологии не просто 
оцеляваш, а ставаш водещ 
в сферата си в световен 
мащаб.

През 2014 г. „Винербер-
гер” вече има производ-
ство в 30 държави плюс 4 
пазара с експорт - в Евро-
па, Северна Америка, Русия 
и Индия.

Инж. Цанко Миланов, тър-
говски директор на „Винер-
бергер” ЕООД и управител на 
„Тондах България” ЕООД

ръководителите на архео-
логическите обекти, кои-
то са по протежението 
на магистралата, и полу-
чи уверение от тях, че до 
30 юни 2015 г. те ще при-
ключат с проучвателните 
дейности.

В момента на отсеч-
ките от магистралата, 
където има следи от нео-
литни жилища, строител-
ството е спряно напълно 
до средата на лятото. 
Регионалният министър, 
съвместно с председате-
ля на УС на Агенция „Път-
на инфраструктура“ инж. 
Лазар Лазаров, огледаха 
на място и съоръженията 
– мостове, подлези, надле-
зи, виадукти, които се из-
граждат приоритетно в 
момента. По трасето на 
автомагистралата има 
и два тунела, които са в 

процес на прокопаване и 
строителство. Срокът за 
завършване на целия учас-
тък е краят на октомври 
2015 г.

Проектът се финанси-
ра по Оперативна програ-
ма „Транспорт 2007 - 2013” 
и националния бюджет. 
Изпълнител на договора 
за проектиране и стро-
ителство е консорциум 
„Струма-лот 2“, в който 
участват: „Импреза” АД, 
„ГБС - Инфраструктур-
но строителство” АД 
и „Пътстрой – 92” АД. 
Стойността на договора 
е 358 722 000 лв. с ДДС. 
Строителният надзор се 
осъществява от ДЗЗД 
„Обединение „Струма-
ПП“ - „Пътинвестинжене-
ринг” АД и „Пътпроект“ 
ЕООД. Договорът им е за 
2 949 843 лв. с ДДС.
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Десислава Бакърджиева

Заводът за механич-
но-биологично третиране 
на битовите отпадъци 
на Столичната община 
трябва да бъде въведен в 
експлоатация до края на 
следващата година. Реа-
лизацията на проекта се 
движи с малки закъснения, 
които при мобилизация от 
страна на изпълнители-
те могат да бъдат пре-
одолени. Това стана ясно 
по време на инспекция на 
кмета на София Йорданка 
Фандъкова на строителни-
те дейности на площадка 
„Садината”. 

„Всяка седмица се из-
вършват проверки на мяс-
то от Столичната общи-
на, веднъж месечно лично 
проверявам напредъка с 
представители на висшия 
мениджмънт на компании-
те изпълнители. Качест-
вото на строителството 
се контролира ежеднев-
но. Ще поискам гаранция 
от изпълнителите, че ще 
преодолеят забавянето 
от лятото”, каза кметът 
на София и припомни, че 
закъснението след срока 
по договор се санкционира 
много строго - 200 хил. лв. 
на ден за просрочие. По 
думите й строителите са 
добре запознати с това и 
Фандъкова изрази надежда, 
че няма да се стига до та-
кива санкции. „За съжале-
ние летният период беше 
много дъждовен и той 
съвпадна с изкопните дей-
ности. Тогава се натрупа 
забавянето. В някои от за-
дачите вече се компенсира 
постепенно. Надявам се с 
този много строг контрол, 
който имаме, да завършим 

обекта навреме. Има реа-
лен шанс изпълнителите 
да приключат навреме, но 
искаме повече работници 
на обекта”, допълни тя. 

Преди месец Столич-
ната община е определила 
срокът за покриването на 
три от сградите да бъде 
краят на годината. В мо-
мента се изпълняват и 
петте обекта на завода. 
Вече се покриват двата 
производствени корпуса 
и този за сепарирането. 
Изоставане има при при-
емната сграда, чието 
строителство все още 
зависи от атмосферните 
условия. В случай че вре-
мето се влоши, там ще се 
натрупа допълнително за-
бавяне. Изграждането на 
подземните инфраструк-
турни мрежи също не се 
изпълнява по график. Кме-
тът на София съобщи, че 
е започнала доставката 
на оборудването. Част от 
него вече е пристигнала 
и ще се монтира в първия 
момент, в който сгради-
те бъдат покрити и имат 

настилки. Доставени са 
оптични сепаратори, ба-
рабанни сита, лентови 
транспортьори.

„Съществен проблем за 
проекта беше спирането 
на парите по Оперативна 
програма „Околна среда”. 
Общината не прекъсна 
плащанията благодарение 
на заем от Европейска-
та инвестиционна банка. 
Вече отвориха оператив-
ната програма и се надя-
вам да няма проблеми по 
отношение на финансите. 
Мисля, че изпълнителите 
знаят и виждат, че не сме 
им създали проблем с пла-
щанията, така че не мо-
гат да се оправдаят с лип-
са на средства”, допълни 
още Йорданка Фандъкова. 
Леонидас Боболас, пред-
ставител на изпълнителя 
„Актор – Хелектор“, посо-
чи, че ще спазят договор-
ните си задължения. „Има 
някои малки закъснения. 
Представихме нов график 
за изпълнение и планираме 
да наваксаме закъснение-
то и да влезем в срока”, 

заяви Боболас.
Заводът за механич-

но-биологично третиране 
е част от проекта за из-
граждане на интегрирана 
система от съоръжения за 
третиране на отпадъци, 
финансиран по ОПОС. 

Съоръжението, раз-
положено в местността 
Садината, е в съседство 
с новопостроеното депо 
за неопасни отпадъци. 
Заводът ще преработва 
всички битови отпадъци 
на София, с изключение на 
разделно събираните био 
и зелени отпадъци. Той ще 
има капацитет от 410 хил. 
тона годишно. Процесът 
на механично-биологично 
третиране ще включва 
следните стъпки: меха-
нично/ръчно разделяне и 
сортиране, биологично 
третиране на органични 
отпадъци и производство 
на RDF гориво. Заводът 
се изгражда от гръцкото 
обединение „Актор – Хе-
лектор”, което спечели об-
ществена поръчка с цена 
от 213,4 млн. лв. 

Снимка Денис Бучел

Свилена Гражданска

Започна рекултиваци-
ята на съществуващото 
общинско депо за битови 
отпадъци на територия-
та на община Русе. Сред 
официалните гости на съ-
битието бяха министърът 
на околната среда и води-
те Ивелина Василева, в.и.д. 
изп. директор на  ПУДООС 
Ренета Георгиева, Пламен 
Стоилов – кмет на Русе, 
неговите заместници 
Димитър Наков, Наталия 
Кръстева и Страхил Ка-
рапчански и др. 

„Знаете, че един от 
най-големите проблеми 
на града е старото депо 
за отпадъци, което беше 
една екологична бомба. 
За нас бе изключително 
важно да подготвим не-
обходимите документи, 
за да кандидатстваме и 
да убедим правителство-
то и съответно ПУДООС, 

че имаме нужда от това 
финансиране“, заяви кме-
тът Пламен Стоилов. Той 
допълни, че благодаре-
ние на проекта ще бъдат 
обезвредени гудроновите 
отпадъци, ще се изведат 
безопасно и контролирано 
продуцираните газове, ще 
се изолира сметището от 
подпочвените и атмосфер-
ните води, ще се осигурят 
мерки за рекултивация, ще 
се възстанови и оздрави 
екологичната обстановка 
в района и ще се даде въз-
можност за мониторинг на 
околната среда.

Министърът на околна-
та среда и водите Ивелина 
Василева поздрави община-
та за силната мотивация 
и работата на екипа. „Русе 
е една от първите общини, 
които успяха да подадат 
техническото си решение, 
да подготвят тръжните 
процедури и да стигнат до 
първа копка“, допълни тя. 

„Това е много важно, 
защото България вече е в 
Европейския съд. Има нака-
зателна процедура, която 
е свързана с изграждането 
на регионалните системи 
за управление на отпадъ-
ците и необходимостта 
от закриване на старите 
депа. Към момента на от-
криването на процедурата 
в България имаше 124 сме-
тища, които не отговарят 
на изискванията, а сега те 
са 108”, обясни Ивелина Ва-
силева.

П р о е к т ъ т  е  з а 
22 411 594 лв. и се финанси-
ра по ОПОС. Изпълнител е 
обединение „Еко Емстрой“. 
Очаква се дейностите да 
приключат до 5 години. 

Депото е започнало да 
функционира през 70-те 
години на ХХ в., вероятно 
без проектни разработ-
ки и мерки за защита на 
геоложката среда от раз-
пространение на замърси-

тели. Разглежданата част 
на депото, която подлежи 
на рекултивация, е с дъл-
жина и ширина съответно 
до около 1200 м и 250 м. 
Според влезлия в сила 
Подробен устройствен 
план общата му площ въз-
лиза на 288,972 дка. При 
многогодишната експлоа-
тация тялото на депото 

е достигнало дебелина до 
23 м, включващо всякакъв 
вид отпадъци – битови, 
промишлени и строител-
ни. Към най-опасните, съз-
даващи екологичен риск, 
се причисляват депони-
раните нефтопродукти 
(гудрон).

Съгласно част „Био-
логична рекултивация” на 

изготвеното техническо 
решение се предвиждат 
дейности по затревяване 
и залесяване с дървесни и 
храстови видове. 

Кметът Пламен Стои-
лов подчерта важността 
на проекта за облагоро-
дяването на вилните зони 
и имоти в близост до де-
пото. 

При посещението си на регионалното депо „Брато-
во-запад” министърът на МОСВ Ивелина Василева и 
кметът Димитър Николов бяха единодушни, че се прави 
всичко възможно обектът да бъде приключен в срок, за 
да не плащат жителите на Бургаска област глоби на 
ЕС за забавяне.

Изпълнени са 95% от предвидените дейности по про-
ект „Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Бургас”, финансиран по Опе-
ративна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Общият 
размер на привлеченото европейско финансиране е 43 
млн. лв., а срокът за реализация е до края на 2014 г. Из-
пълнител е консорциум „Бургас еко депо 2012”.

„Парите по оперативна програма „Околна среда” вече 
са отблокирани, но в цялата страна почти няма проект 
по нея без забавяне. Браво на община Бургас, че е успяла 
да придвижи успешно до финала това мащабно начина-
ние”, каза министър Василева.

„Наложи се да отклоним собствени средства от дру-
ги проекти, за да плащаме на изпълнителя в условията 
на спрени пари по ОПОС. Важното е, че успяваме да вле-
зем в сроковете и разплащанията от министерството 
се възобновиха”, каза Димитър Николов.

Министър Василева, кметът и заместникът му 
Атанаска Николова направиха оглед на внушителното 
съоръжение, което ще се ползва от 210 населени места 
с близо половин милион жители. Там се отварят и около 
50 нови работни места.

 С реализиране на обекта ще се постигне драстич-
но намаляване на количествата отпадъци, насочени за 
депониране, респективно редукция в размера на дължи-
мите отчисления по чл. 64 на ЗУО. 

След това министър Василева посети Поморие, къ-
дето се изпълнява проект „Реконструкция и модерни-
зация на пречиствателна станция за отпадъчни води 
(ПСОВ) – Поморие, и реконструкция и рехабилитация на 
ВиК мрежа на Поморие”. Той предвижда да бъде изгра-
ден водопровод – 27,66 км водоснабдителна мрежа, ка-
нализация – рехабилитация на 30,37 км канализационна 
мрежа и ПСОВ. Василева даде положителна оценка на 
изпълнението на проекта и изрази увереност, че въ-
преки забавянията, причинени от обжалване на тръжни 
процедури, работните групи ще изпълнят максимално 
бързо обектите.

По-късно министърът провери и работата по „Ин-
тегриран проект за водния цикъл на Созопол“.

„Все още има възможност обектът да бъде финали-
зиран в рамките на сроковете, които програмата позво-
лява. Очаква се в края на юни да приключат дейностите, 
за да започнат изпитанията на съоръженията”, обясни 
министър Василева.

Главната цел на този проект е изграждане на устой-
чива система за водите и отпадъчните води в Созопол 
и Черноморец. Предвижда се да бъде изграден водопро-
вод – 8,59 км, канализация –15,8 км, и ПСОВ.
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Инж. Милка Гечева, началник на ДНСК: 

Миглена Иванова 

Инж. Гечева, каква е 
статистиката на Ди-
рекцията за национален 
строителен  контрол 
(ДНСК) относно незакон-
ните строежи? Поставям 
този въпрос, тъй като в 
много от случаите след 
наводненията през това 
лято основната причи-
на, която бе изтъкната, 
бе нерегламентираното 
строителство.

Проблемът в голяма 
степен регулярно и сис-
тематично се решава. На 
интернет страницата на 
ДНСК е достъпен регистър 
на влезлите в сила заповеди 
за премахване на незаконно 
строителство.

Видно в него е, че към 
06.11.2014 г. от вписаните 
общо 5922 вече са изпъл-
нени 3964. Най-много са 
заповедите за премахване 
на незаконни строежи в об-
ласт София-град – 641, от 
които 350 са извършени, 
следвана от Бургас – 623, 
от които 328 вече са реа-
лизирани с премахване на 
незаконните строежи, и 
Варна – 425 заповеди, от 
които 380 са изпълнени. 

Незаконното строи-
телство не е причина за 
наводненията, но част от 
жертвите нямаше да ги 
има, ако обитателите бяха 
изведени навреме от тези 
опасни постройки.

Какви са най-честите 
проблеми при изпълне-
нието на заповедите за 
премахване на незаконни 
строежи?

Предвид изключително 
неблагоприятните послед-
ствия за извършителите 
на строежите, в повече 
от 90% от случаите за-
поведите се обжалват по 
съдебен ред. Засегнатите 
използват всички законо-
ви средства за защита на 
своите интереси. Моти-
вите са различни – неточ-
ности в констатациите 
от проверки и при издаване 
на заповедите, наличие на 
неприключили процедури по 
одобряване на подробни ус-
тройствени планове, непри-
ключили съдебни спорове за 
собственост и др. подобни. 

В тази връзка за издава-
нето на годни индивидуални 
административни актове е 
особено важно изясняване-
то на всички факти и об-
стоятелства и спазването 
на законно установените 
процедури. 

Проблемите, които въз-
никват при принудително 
изпълнение на заповеди за 
премахване, са от различно 
естество. ДНСК невинаги 
получава очакваното и ре-

гламентирано с разпоред-
бите на Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) 
съдействие от страна на 
задължените администра-
ции. Зачестяват и случаи-
те, при които след датата 
на сключване на договор с 
изпълнител и определяне на 
дати за събаряне собстве-
ниците обжалват изпълне-
нието на принудителното 
премахване по съдебен ред 
и се снабдяват с определе-
ния и удостоверения за спи-
ране на производството. 

Има и случаи на отказ 
от страна на фирмите да 
изпълнят задълженията си 
по договора си с ДНСК.  

Задължителна част от 

усилията ни във връзка с 
желания резултат за по-
стигане не само на целите 
на закона, но и създаване 
на атмосфера на уважение 
към него са и взискател-
ността и отговорността 
към собствените действия 
на институцията, което се 
изразява в строго спазване 
на процедурите и правата 
на засегнатите граждани.

Съкращаване на сроко-
вете за изпълнение на ак-
товете на ДНСК не може 
да бъде постигнато с це-
ната на нарушения на нор-
мативната уредба.

Смятате ли, че трябва 
да се възстановят право-
мощията на ДНСК по от-
ношение на контрола за 
сметка на общините? Кой 
според вас е най-ефектив-
ният модел така че да не 
се дублират функциите ви 
с тези на местните адми-
нистрации и да се избегне 
прехвърлянето на отго-
ворността?

Общините вече две го-
дини успешно изпълняват 
правомощията си по ЗУТ 
за контрол в строител-
ството. Ефективността 
в тяхната работа зависи 
от създадената вътрешна 
организация. 

ДНСК упражнява сис-
тематично превантивен 
контрол с цел подобряване 
работата на администра-
циите по устройство на 
територията чрез планови 
комплексни проверки, които 
се извършват по график.

Всяка година поне вед-
нъж се контролират всички 
общински и районни адми-

нистрации. За установени 
при проверките нарушения 
се образуват администра-
тивнонаказателни произ-
водства срещу главни ар-
хитекти, срещу служители 
в общините, срещу участ-
ници в строителството – 
технически ръководители, 
строителен надзор, проек-
танти, консултанти, извър-
шили оценка на съответ-
ствие на инвестиционните 
проекти. Освен налагане на 
глоби се отнема и регис-
трация за извършване на  
консултантска дейност. 

Въз основа на данните 
от извършените проверки 
може да се направи заклю-
чението, че в резултат на 
осъществявания четири-
годишен контрол се  кон-
статира значително подо-
бряване на дейността на 
общините.  

Налице е стремеж на 
служителите в общинските 
администрации да спазват 
разпоредбите на ЗУТ и на 
подзаконовите нормативни 
актове по устройство на 
територията и определени-
те в закона срокове. Те по-
добряват своята дейност, 
електронните си регистри, 
начина на поддържане на 
архивите си, изпълнението 
на услугите в срок.

Когато личи желание-
то за изпълнение, тогава 
и резултатите са добри, 
в това число не изключ-
вам и ДНСК като контро-
лен орган. Задължително 
е и дирекцията постоянно 
да подобрява своята дей-
ност, за да изпълнява все 
по-ефективно своите за-
дължения.

Достатъчни ли са спо-
ред вас тези планови про-
верки?

Освен тях ДНСК из-
вършва и постоянен кон-
трол върху всички издадени 
от главните архитекти 
разрешения за строеж и 
заповеди за допълването 
им. Годишно се проверяват 
над 15 хил. разрешения за 
строежи и заповеди за до-
пълване на разрешения за 
строеж, като при устано-
вени нарушения се отменят 
строителни книжа. Срещу 
виновните лица  се образу-
ват административнона-
казателни производства и 
се налагат предвидените 
в ЗУТ глоби и имуществени 
санкции.

ДНСК прави и инциден-
тен контрол върху дейност-
та на общинските админи-
страции и участниците в 
строителството по кон-
кретни случаи във връзка 
с постъпващите годишно 
около 75 хил. жалби, молби, 
сигнали и др. за допуснати 
нарушения при разрешаване, 
изпълнение и експлоатация 
на строежите.

В каква посока според 
вас трябва да се усъвър-
шенства нормативната 
уредба, за да се намали 
незаконното строител-
ство? Какви промени в 
тази посока вече са напра-
вени и какво да очакваме в 
близко бъдеще?

Контролната дейност 
трябва да е преди всичко 
превенция. Тя се  постига 
на първо място с подходяща 
законова рамка. Пример за 
удачни разпоредби за пре-
дотвратяване започването 
на незаконни строежи е от-
падането в ЗУТ на възмож-
ността за последващо уза-
коняване. Тази мярка показа 
огромен възпиращ ефект. 
След 2003 г. рязко намаля 
броят на строежите, които 

се извършват незаконно.
Друг мощен фактор за 

превенция е законово кон-
ституираният държавен 
контролен орган – Дирек-
ция за национален стро-
ителен контрол. Ние сме 
с ясно разписани функции, 
правомощия и ефективна 
структура.

С амото наличие на 
общодостъпен публичен 
регистър на незаконните 
строежи също е дисципли-
ниращ фактор. Постоян-
ството и прозрачността в 
действията на ДНСК се на-
дявам да създадат трайна 
тенденция за повишаване 
на уважението към закона.

Що се отнася до евен-
туални изменения на нор-
мативната уредба, следва 
да се има предвид, че ДНСК 
стриктно изпълнява вмене-
ните по закон задължения, 
но няма законодателна ини-
циатива.

Т.нар. амнистия на 
узаконяването на незакон-
но построени сгради до 
2003 г. изтече преди го-
дина. Каква е равносмет-
ката? Какъв според вас е 
делът на сградите, чиито 
собственици са решили да 
ги узаконят, спрямо сгра-
дите, които остават неу-
законени, предвид и разхо-
дите около целия процес?

С текст от преходни-
те разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на 
ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), 
в сила от 26.11.2012 г., 
е  регламентирано,  че 
стро ежите, изградени до 
31.03.2001 г., за които няма 
строителни книжа, но са 
били допустими по разпо-
редбите, действали по вре-
мето, когато са извършени, 
или по сега действащите 
разпоредби, са търпими и 
не подлежат на премахва-
не или забрана за ползване. 
Предвидената разпоредба 

съответства на предиш-
ната разпоредба в ЗУТ (ДВ, 
бр. 65 от 2003 г.), като 
единствено е променен 
периодът на изграждане – 
до 31.03.2001 г. вместо до 
07.04.1987 г.

С новите текстове се 
предвиди и възможност в 
едногодишен срок от вли-
зането им в сила да бъдат 
заявени за узаконяване из-
вършените до 25.07.2003 г. 
незаконни строежи. Съща-
та възможност беше даде-
на с предходните изменения 
на ЗУТ – в шестмесечен 
срок от влизането му в 
сила.

По отношение на въз-
можността за узаконя-
ване на извършените до 
25.07.2003 г. незаконни 
строежи следва да се 
има предвид, че заявление 
трябваше да се подаде до 
26.11.2013 г. След изтичане 
на срока обектите, за кои-
то не са внесени заявления, 
няма как да бъдат регламен-
тирани. 

Предвиден е двугоди-
шен срок за приключване 
на всички образувани про-
изводства за узаконяване 
както на започнатите по 
досегашния ред, така и на 
тези по новия. 

За обектите, за които 
вече са налице влезли в 
сила заповеди за премах-
ване, не може да бъде из-
следвана търпимост или 
възможност за узаконява-
не. Важно е да се знае и че 
строежите, извършени след 
25.07.2003 г., не могат да се 
регламентират. 

Относно броя на неза-
конните обекти, за които 
собствениците не са се 
възползвали от възмож-
ността да ги декларират, 
то такава информация 
практически не е възможно 
да има както в ДНСК, така 
и в общинските админис-
трации.

Отпадането в ЗУТ на възможността за последващо 
узаконяване показа огромен възпиращ ефект 
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„Пречистване на води“. Работи като проектант до 1999 г., 
когато постъпва в Дирекцията за национален строителен 
контрол (ДНСК). Заема последователно длъжностите 
началник на отдел „Строителен контрол“, директор на 
дирекция „Строителство“ и заместник-началник на ДНСК. 
От ноември 2010 г. е назначена за началник на ДНСК и е 
освободена през септември 2013 г. През август 2014 г. 
отново оглавява ДНСК.

Снимка Денис Бучел
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Община Елин Пелин се развива с изпреварващи много 
други населени места темпове. Регионът се превръща 
в предпочитано място за изграждане на индустриални и 
логистични паркове. От АМ „Тракия” до АМ „Хемус” сякаш 
от нивите на довчерашните наследници на Елин-Пели-
новите герои  израснаха модерни промишлени компле-

кси и логистични центрове. Има от всичко – и складо-
ви бази на най-големите търговски вериги, и модерни 
производства на компоненти и завършващи изделия за 
крупни компании, чиито имена се знаят по целия свят… 
Само че днешният им адрес е община Елин Пелин. Това е 
симптоматично. В Елин Пелин се произвежда и се изнася 
промишлена продукция. Интегрирането на планирането 
включва все по-комплексна информация, системи за кому-

Йордан Йорданов - кмет на Елин Пелин:

Г-н Йорданов, какво е 
да си нов кмет на общи-
на в сърцето на Софий-
ското поле, която обаче 
има шанса да се намира в 
непосредствена близост 
до две магистрали и един 
основен републикански 
път - подбалканския, как-
то и до две централни 
жп линии – за Пловдив и 
Бургас и за Русе и Варна? 

Безспорно те са и 
главните предимства ра-
йонът да се развива с бър-
зи темпове. През региона 
преминава и магистрален 
газопровод, затова и сме 
газифицирани чрез соб-
ствено общинско газово 
дружество. Наследих и до-
брия управленски екип на 
Галя Георгиева.  Главният 
архитект на общината 
Весела Тасева, която при-
съства на нашия разговор, 
е един от авторитетните 
членове на отбора… За-
това и много от хубавите 
неща в  града и съставни-
те села се случват.

Нека да започнем с 
ВиК системата и с очак-
ванията на населението, 
че общината най-после 
ще има пречиствателна 
станция за отпадъчни 
води като във всеки мо-
дерен град.

Зацикли реализация-
та на пречиствателната 
станция. Еврофондовете 
по тази тема бяха спрени. 
Иначе ние сме направи-
ли прединвестиционното 
проучване, имаме идеен 
проект, който е внесен 
в Министерството на 

околната среда и водите, 
като последният отговор 
от там ни информира, че 
във ведомството нямат 
сформиран екип за оценка 
на предложенията…

Наскоро бяха възста-
новени плащанията по 
Оперативната програ-
ма „Околна среда 2007 – 
2013“. Това ще ви помогне 
ли по някакъв начин?

Има раздвижване. Но 
ние все още нямаме оценка 
на проекта и не можем да 
влезем в процедура за ин-
женеринг и изграждане на 
самата станция с приле-
жащата ВиК инфраструк-
тура на града и на гара 
Елин Пелин. Доброто от 
забавянето е, че към пред-
ложението ни ще включим 
и с. Нови хан и затова пре-
чиствателното съоръже-

ние ще бъде оразмерено да 
поеме отпадъчните води 
и на това голямо село. Но 
самото изграждане тряб-
ва да бъде финансирано по 
„ОПОС 2014 – 2020“. Една 
година  от този период  
вече измина, без нищо да 
се е работило. 

Станахте община, из-
вестна с нови логистич-
ни паркове...

Точно преди месец в 
землището на Нови хан бе 
открита първата сграда 
на индустриалния парк. 
Това е 5825 кв. м висо-
костелажен склад, в кой-
то са инвестирани около 
4 млн.евро. Тук се пред-
вижда строителството 
на още 12 сгради и два го-
леми ТИР паркинга. Инте-
ресното е, че този обект 
ще разполага и с покривна 

фотоволтаична централа 
с достатъчна мощност, 
за да покрие собствените 
нужди на офисите. 

Тук е излишно да се 
скромничи, защото всич-
ко е видно - успешното 
управление  и изпълнение 
на програмата за разви-
тие на общината успя да 
привлече през последните 
години крупни инвести-
тори – Penny market, Billa, 
Lidl,T-market, „Кавен орби-
ко”, „Технополис”, „Унивег”, 
„Триза България”.

В с. Мусачево се строи 
друг огромен логистичен 
парк на една мощна ав-
стрийска фирма, която 
оперира в цял свят. Мога 
още да изброявам.

Видно е. От житница 
на столицата допреди 
години общината стиг-

на до строежи на заводи.
Ще отговоря и за зе-

мята ни. Но нека първо 
да кажа, че нов завод на 
нашата територия произ-
вежда кожени седалки за 
най-луксозните модели на 
BMW и там работят над 
400 съграждани. Ако ис-
каме просперитет, тряб-
ва да развиваме реална 
икономика. Например в с. 
Григорево една белгийска 
фирма построи завод за 
производство на лифто-
ве за ванове и микробуси, 
падащи бордове и лифто-
ве за камиони, пътниче-
ски лифтове за инвалиди 
и, забележете, високото 
качество на продукцията 
осигурява на 100% износ, 
а за нас - работни места.

Интересна община 
сте. Имате и голф игри-

ще в с. Равно поле, там 
има и гореща минерална 
вода, която обаче се из-
лива в близкото дере. Е, 
хората перат килимите 
си, но май това не е дос-
татъчно?

Прав сте, но съм длъ-
жен да кажа, че само пре-
ди година време напра вих-
ме обосновано искане до 
МОСВ минералните из-
вори на наша територия 
да ни бъдат прехвърлени. 
За съжаление получихме 
отказ. Не знам какви са 
причините, освен полити-
чески… Но мога да кажа, 
че други общини имат по-
добни разрешения да полз-
ват тази изключителна 
държавна собственост. 
По време на предишното 
управление ние освен ре-
визии и проверки, нищо 
друго не почувствахме 
като грижа на централ-
ната власт. Всичко, кое-
то в момента се строи 
като благоустройствени 
обекти, става с общин-
ски средства – кръговото 
движение пред автогара-
та, тротоари…

Държавата вече влиза 
в нормално русло и започ-
ваме да получаваме това, 
което ни е необходимо. За 
всички е ясно, че ние при-
влякохме страшно много 
инвестиции в региона, но 
същевременно по отноше-
ние на инфраструктурата 
изоставаме, което именно 
е работа на държавата. 

Искам специално да 
подчертая, че ние почти 
преасфалтирахме голе-
мия мост над жп линията 
София - Пловдив при гара 
Елин Пелин. Съоръжението 
е на третокласен път и се 
стопанисва от  Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Те нямаха финансиране за 
обекта, затова ние осигу-
рихме начин да го рехаби-
литираме. Иначе хората 
идваха при мен и казваха, 
че постоянно си чупят ко-
лите и нищо не се прави. 
И понеже ние не можем да 
плащаме за такъв ремонт, 

Йордан Йорданов е роден на 1.05.1980 г. в Елин 
Пелин. Живее в близкото с. Григорево. Завършил 
е Строителния техникум „Хр. Ботев” (сега 
ПГСАГ) в столицата. Има висше образование - 
магистър  „Стопанско управление” от Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Започва 
професионалния си път като младши специалист в 
общината, после отговаря за ремонтите на пътищата. 
Зам.-кмет е от 2007 г. до 30 октомври 2014 г., когато 
на заседание на Общинския съвет е избран за кмет на 
общината, тъй като заемалата този пост до този 
момент Галя Георгиева става народен представител.

Снимки авторът
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И НСОРБ

никация и контрол, необходими в днешната бизнес среда. Звучи добре.
Край вилна зона Побит камък, където се засичат старият римски път, Цариград-

ското шосе и автомагистралата за Пловдив, е издигнат скромен паметник на Съе-
динението. 

Има ли граница за развитието на общината, известна и с великолепните Шопски 
празници, които по традиция се провеждат в седмицата преди църковния празник Све-
ти Дух - 40 дни след Великден? Това беше основният въпрос в разговора ни с кмета на 
Елин Пелин Йордан Йорданов.

намерихме фирма, която е 
изпълнявала доста обекти 
на територията на общи-
ната, и тя обнови съоръ-
жението като дарение за 
хората.

Ще стане ли Елинпе-
линската община Макао 
на Балканите, или по-
конкретно -  придвижва 
ли се напред проектът на 
далекоизточните инвес-
титори за изграждане на 
развлекателен комплекс 
край село Мусачево?

Макао или Лас Вегас…
В момента сме в про-

цедура за продажба на 
общинските земи на из-
брания от инвеститори-
те терен. Те вече имат и 
предварителен договор за 
закупуване на голф игри-
щето край с. Равно поле. 
Вървят и процедури за 
продажба на държавната 
земя. В края на февруари 
трябва да се получи раз-
решение за строеж и през 
април да бъде направена 
първата копка. 

Проектът реално вър-
ви – правят се и геоложки 
сондажи, за да се разбере 
каква е почвата, върху 
която трябва да стъпят 
30-етажните небостър-
гачи и казиното. Ще се 
построят четири- и пет-
звездни хотели, развлека-
телен център и най-голя-
мата  водна площ, т.нар. 
изкуствено море…  Пред-
видени са огромни зелени 
площи, конгресен център, 
магазини, зала за концер-
ти, кина.

Вашият вестник пуб-
ликува наскоро репортаж 
от Мусачево на тази 
тема.

 
При моя разговор с 

кмета на селото стана 
ясно, че инвеститори-
те смятат да развият 

директни пътни връзки 
към двете магистрали?

Да. Такава идея съ-
ществува,  но  понеже 
вложението е огромно, 
според мен по някакъв на-
чин и държавата трябва 
да участва.Чужденците 
защитиха и клас за при-
оритетна инвестиция. 
Реалният вариант е едно 
хубаво скоростно шосе, 
което да заобикаля селата 
и да се включва в магис-
трала „Хемус” при с. Долни 
Богров. Идеята е  гости-
те на комплекса да бъдат 
придвижвани по най-бърз 
начин от летище София. 

Да не пропуснем да 
завършим темата за сел-
ското стопанство.

Няма. Само ще подчер-
тая, че и то в последните 
няколко години се развива 
много интензивно, след 
като „Кремиковци” спря да 
трови земята и въздуха 
ни. И откакто големите 
арендатори започнаха да 
получават евросубсидии, 
почти няма пустеещи пло-
дородни земи в общината. 
Добивите са относително 
високи, рентата за хора-
та - прилична. Да не гово-
рим за това, че арендато-
рите закупиха и модерна 
техника. 

Иначе поддържаме на 
прилично равнище инфра-
структурата до и в села-
та, за което получаваме 
целева държавна субсидия. 
Грижим се за над 100 км 
пътна мрежа.

В момента възстано-
вяваме, разбирайте – из-
граждаме наново, един 
мост над с.  Нови хан, 
на  шосето за с. Габра, 
който беше подкопан от 
дъждовете през август. 
Поискахме средства от 
Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване 

и подпомагане към Минис-
терския съвет, но не ни 
одобриха и сега го строим 
със собствени средства. 
До няколко дни „ще пре-
режем” лентата. А това 
е пътят и към депото за 
радиоактивни отпадъци, и 
за въгледобивните рудни-
ци на мина Чукурово.

Тук трябва да подчер-
тая, че сме община с 20 
населени места и се ста-
раем да  решаваме различ-
ните проблеми на хората. 

И още нещо – грижа-
та за природата. Ще дам 
един пример – за извест-
ната кариера на кварцов 
пясък в гората над вилна 
зона Побит камък. Мно-
гократно инвеститори 
са подавали документи за 
осъществяване на нов до-
бив на пясък. Категорич-
ният ни отказ е свързан 
с разбирането, че приро-
дата, жизнената среда, 
е по-важна за хората. В 
подножието на Ихтиман-
ска Средна гора, откъде-

то започва това населено 
място, има скромен па-
метник на Съединението, 
навремето открит лич-
но от президента Жельо 
Желев (1990 – 1997 г.). На 
него пише:  „По тези въз-
вишения е била границата 
между Княжество Бълга-
рия и Източна Румелия”. 
Ще добавя, че лесопаркът 
„Побит камък” е обявен за 
защитена територия през 
1973 г.  Статутът му е за 
„гора със специално пред-
назначение – зелена зона 
в рекреационен регион”, 
предпочитано място за 
уикендите на столичани. 
Общинският съвет на 
Елин Пелин има категорич-
но решение за несъгласие 
по отношение на подобни 
кариери в цялата общи-
на. Това е чувствителна 
тема. 

Цялата година валяха 
дъждове, а не съм сигу-
рен, че небето изчерпа 
капацитета си. Вие оба-
че имате като преграда 
за неконтролирани пре-
пълвания основно кори-
тото на река Лесновска 
и язовир „Огняново”.

Слава Богу, този язо-
вир настина перфектно 
върши работа при пролив-
ните дъждове. Той е един 
от най-големите в стра-
ната и изключителна дър-
жавна собственост, но 
там има един парадокс. В 
капитала на „Кремиковци” 
АД е, което е в несъстоя-
телност. А МОСВ контро-

лира обемите на язовира. 
„Огняново“ пое големите 
дъждове и после - при за-
тихването им, се изпус-
наха контролирано надолу 
по реката поетапно, т.е. 
проблеми за нашите хора 
нямаше.

За собствеността на 
язовира обаче трябват 
някакви законодателни 
промени, защото в един 
момент „Кремиковци” АД 
няма да има ресурс за не-
говото стопанисване. 

Сега язовирът хем е 
държавен, хем е в капита-
ла на частно дружество.

Да кажете няколко 
думи за летището за 
малки самолети край с. 
Лесново - обучение на пи-
лоти, бизнес пътувания 
и т.н.

В момента вървят 
процедури за преотреж-
дане на земеделска земя с 
оглед да удължат с 200 м 
пистата, за да могат да 
кацат не само учебните 
двуместни летателни 
апарати, а да се приземя-
ват и частните - с между 
6 и 10 места.

От това следва логи-
чен въпрос - като кацнат 
такива богати хора на 
село, какво ще правят 
там?

В Лесново лесно се жи-
вее, но много се работи, 
казват местните.

А гостите от самоле-
тите, разбира се, ще оти-
дат направо в казиното в 

Мусачево.

Обра зова т елна т а  
инфраструктура? 

Европейски са учили-
щата ни, т.е. основно ре-
монтирани със средства, 
осигурени със спечелени 
проекти, финансирани от 
ЕС. Сменени дограми, из-
олация, покриви - и това 
се отнася за четирите 
училища в града и двете 
детски градини. Виде-
ли сте читалището в с. 
Габра, основните училища 
в Равно поле и Мусачево. В 
ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
ди” в с. Нови хан, както и в 
някои читалища освен по-
сочените видове ремонт 
са монтирани и слънчеви 
колектори.

Тук, от втория етаж 
на сградата на община-
та, центърът на града 
изглежда много красив. 
Чистота, прекрасно цве-
тово съчетание на от-
делните елементи, църк-
вата…

Наистина е красиво, а 
и гражданите пазят. Да 
са живи и здрави братята 
европейци, защото пари-
те за цялостната рекон-
струкция на площада не са 
от бюджета на общината, 
както сигурно се досеща-
те. Съвсем наблизо до 
центъра проектираме да 
изградим и един парк на 
терен около 3 дка с хидро-
форни уредби, детски пло-
щадки, фонтани. За него в 
момента сме в процедура 
за избор на изпълнител на 
строително-монтажните 
работи.

И м а  н е щ о  м н о г о 
симпатично, че посе-
щението на екипа на 
в. „Строител“ съвпада 
с поставянето на праз-
ничната коледна украса 
на града ви.

В кръга на шегата ще 
кажа, че на територията 
на общината имаме и про-
изводители на играчки, а 
и фирми, които ни я даря-
ват. На 4 декември ще на-
правим тържественото 
запалване на празничните 
светлини и ви каним на 
откриването. Ще изпием 
по чаша шопско червено 
вино, нищо че не ни призна-
ват много-много за произ-
водители на божествена-
та напитка.Ремонтът на моста над с. Нови хан

Заводът, който 
работи за 
автомобилите 
BMW

Изгражда се поредната 
логистична база
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Започна ремонтът на 
Двореца на културата и 
спорта във Варна. Ин-
формация за проекта да-
доха кметът на морския 
град Иван Портних и арх. 
Радомир Серафимов. За 
дейността ще бъдат по-
харчени близо 10 млн. лв. 
От тях 4,5 млн.  вече 
са осигурени по Пуб-

личната инвестицион-
на програма „Растеж и 
устойчиво развитие на 
регионите“. Останали-
те ще са от държавния 
бюджет. Изпълнител е 
„Ателие Серафимов – Ар-
хитекти“ ООД.

„Благодаря на предиш-
ния и на настоящия ми-
нистър на финансите за 
подкрепата. Искрено се 
надявам, че ще получим 
средствата, за да може 
тази символна за Варна 

сграда да добие вида, с 
който да бъдем достоен 
домакин на престижни 
мероприятия“, заяви Иван 
Портних.

С обновяването капа-
цитетът на зала „Кон-
гресна“ ще бъде увеличен 
от 3000 на 5000 места, 
с което ще се покрият 
изискванията на Федера-
цията по волейбол. Ще бъ-
дат преустроени всички 
инсталации и цялостната 
вътрешна инфраструкту-

По програма JESSICA ще се обновява сградата 
на емблематичния „Юнашки салон”

Официално отвори врати изцяло 
обновеният Младежки дом в Казанлък. 
Сградата е преобразена от покрива и 
фасадата до интериора на залите и по-
мещенията за занимания. С нова визия 
е и околното пространство, изграде-
ни са и подстъпи за хора с физически 
увреждания. Средствата за ремонта 
– близо 180 хил. лв., са осигурени от 
проект „Красива България” и общинска-
та хазна. 

„Новият парк на бул. „Розова долина” 
е четвъртото междублоково простран-

ство, превърнато в привлекателен кът 
за отдих, детски игри и занимания от 
началото на годината“, припомнят от 
екипа на кмета Галина Стоянова.

Поредният зелен оазис в Града на 
розите е изграден по проекта на об-
щината „Да съхраним нашето утре”, 
спечелен в Националната кампания „За 
чиста околна среда 2014 г.”. Неговата 
стойност е 10 хил. лв. Почистени са 
били 1870 кв. м площи и са озеленени 
1200 кв. м пустеещи терени. Изпълни-
тел е „Арк-Билдинг“ ООД – Ямбол.

Кметът на община 
Банско Георги Икономов 
подписа договор за дейнос-
ти за обновяване и благо-
устрояване на парка в гр. 
Добринище, съобщиха от 
общинската управа. Из-
пълнител на обекта е „Аг-
ромах” ЕООД. Дейностите 
са част от проекта „Благо-
устрояване и рехабилита-
ция на общински имоти на 
територията на населени 
места в община Банско – 
Добринище, село Места 
и село Филипово” и са на 

стойност 820 140 лв. без 
ДДС. Ще бъде монтирана  
автоматизирана поливна 
система, слаботокова сис-
тема и система за видео 
наблюдение. Нов кът с люл-

ки и катерушки ще радва 
най-малките, а съществу-
ващата детска площадка 
ще бъде ремонтирана. Хо-
рата в неравностойно по-
ложение ще имат свободен 
достъп чрез изграждането 
на два нови подхода към 
парковите алеи, информи-
рат от общината.

Предвидените дейнос-
ти по проекта, който се 
финансира от ПРСР, ще 
приключат през май 2015 г., 
допълват от общинската 
управа в Банско.

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев 
заедно с кмета на район „Южен” Вален-
тин Василев и с главния инженер на фир-
мата изпълнител „Пътинженеринг” Росен 
Налджиев пуснаха движението по напълно 
обновения бул. „Македония”.

Това беше един от големите проекти 
тази година, който включва 1 км подмяна 
на паважна настилка с асфалт, 6000 кв. м 
тротоарни настилки, изцяло ново освет-
ление. За да не се създават затруднения 
в трафика, са изградени специални „джо-
бове“ както за автобусните спирки, така 
и за контейнерите за отпадъци.

До седмица обектът ще бъде фина-
лизиран изцяло с довършването на части 
от тротоарите, а пътната маркировка 
ще бъде поставена още в първите дни с 
подходящи метеорологични условия. Пред-

стои и монтирането на навесите на ав-
тобусните спирки.

До няколко дни ще бъде положена 
маркировката и на реконструираната 
„Бъкстон” в участъка между бул. „Никола 
Вапцаров” и ул. „Скопие” в район „Южен”. 
Пред финал е изграждането на последни-
те две от общо 7-те фитнес площадки 
на открито в различни зони на района на 
обща стойност 80 хил. лв.

Община Каварна ще разполага с бю-
джет за местни дейности през 2015 г. 
в размер на 7 129 000 лв. според подгот-
вения проект за публично обсъждане на 
финансовата рамка. Общината очаква 
да събере от имуществени и други да-
нъци 2,233 млн. лв. при 2,397 млн. лв. за 
тази година. Прогнозата при неданъч-
ните приходи също е за спад – от 6,333 
млн. лв. през 2014-а до 5,357 млн. лв. до-
година. 

Общината планира през новата 
година да направи капиталови разходи 
в размер на 780 хил. лв., от които 168 
хил. лв. ще бъдат инвестирани в рехаби-
литацията на четвъртокласния път от 
с. Вранино през селата Иречек и Видно 
до с. Раковски.

Гражданите на Каварна могат да да-
ват препоръки за акумулирането и изра-
зходването на общинските средства. 

През 2015 г. община Балчик пред-
вижда напълно да завърши проекта за 
подобряване на туристическите ат-
ракции – реконструкцията на старата 
мелница, късноантичната крепост в кв. 
„Хоризонт” и религиозната местност 
Текето в с. Оброчище. Трябва да при-
ключат и дейностите по изграждане 
на велостоянки от Балчик до Кранево и 
оборудването им с велосипеди. 

Ще стартира изпълнението на два 
чакани обекта – изграждане и оборуд-
ване на съоръжения за съхранение на 
рибарски принадлежности на брега в 

Балчик, както и обновяване на парк „Ехо” 
в центъра на града, по Оперативна про-
грама „Рибарство и аквакултури 2007 
– 2013“. Социалните проекти са свър-
зани с дейности по приемната грижа, 
подкрепа за достоен живот, център за 
настаняване от семеен тип, ефективна 
администрация. 

Очаква се през първите месеци на 
2015 г. да бъдат отворени новите ев-
ропейски програми и по тях да се търси 
финансиране за саниране на сгради и 
подобряване на енергийната ефектив-
ност.

В Търговище представиха готови 
проекти за ремонт на девет обекта в 
града. Предвиден е основен ремонт на 
пет учебни сгради - Първо ОУ „Христо 
Ботев", Четвърто ОУ „Иван Вазов" и 
ПГИЧЕ „Митрополит Андрей", Школата 
по изобразителни изкуства към ОДК, 
детските градини „Приказка" и „Сне-
жанка". При бъдещите дейности ще се 
благоустрояват и озеленяват и дворове-
те, ще се изграждат спортни площадки, 
осветление и достъпна архитектурна 
среда. Ще бъдат въведени мерки за 
спестяване на електрическа енергия.

Другите четири обекта са цялост-
на реконструкция и разширение на бул. 
„Трайко Китанчев", ул. „Трети март", 

„Гладстон" и „Велико Търново" и бул. „Сю-
рен". Тук ще бъдат обособени прилежа-
щи зелени площи, велоалеи, тротоари, 
улично осветление.  Те са разработени 
по проекта „Инвестиционно проекти-
ране в Община Търговище за програ-
мен период 2014 - 2020 г.", изпълняван 
по договор за безвъзмездна финансова 
помощ по ОПРР, който е на стойност 
300 268 лв. 

За деветте обекта ще бъдат не-
обходими близо 15 млн. лв. Кметът на 
Търговище Красимир Мирев определи 
реализацията им като много важна, 
тъй като всички те се намират извън 
зоните, обхванати в Интегрирания план 
за градско възстановяване и развитие.

Община Варна обяви поръчка за въз-
становяване, опресняване, изтриване и 
полагане на нова хоризонтална пътна 
маркировка. Срокът й е за три години и 
е с прогнозна стойност 1,5 млн. лв. без 
ДДС. 

Условията към кандидатите са да 
имат изпълнен поне един сходен договор 

за последните три години и да разпола-
гат със специализирани машини, леко-
товарни и тежкотоварни автомобили. 
Участникът следва да декларира, че ако 
бъде избран за изпълнител, ще използва 
бои, отговарящи на сертификатите БДС 
ЕN1436:2008 и БДС ЕN1871:2004. Срок за 
подаване на оферти е 8 януари.

ра, която е силно аморти-
зирана.

„Идеята на проекта 
е да запазим автентич-
ния интериор на залата, 
но и да подобрим изцяло 
нейната функционалност. 
Ще бъде съхранена и уни-
калната акустика. Друг 
съществен елемент на 
преустройството е подо-
бряване на пожарната и 
аварийната безопасност 
на сградата, седалките 
и зрителните криви. Ще 
бъде запазена и изцяло мо-
билната трибуна, която 

е най-голямото достойн-
ство на залата. Тя е съз-
дадена преди повече от 50 
години, но до ден днешен е 
многофункционална и може 
за много кратък период 
да поеме както спортни, 
така и културни събития“, 
заяви проектантът Радо-
мир Серафимов.

По план ремонтът на 
залата трябва да при-
ключи до края на април 
догодина. „Като говорим 
за знакови сгради, искам 
да споделя и още нещо: 
до следващата седмица 

„Юнашкият салон” – едно 
също толкова емблема-
тично здание по отноше-
ние на спорта, ще бъде 
предоставен на община 
Варна. Пред подписване 
сме с програма JESSICA за 
финансирането на рекон-
струкцията му. Догоди-
на „Юнашкият салон” ще 
стане така желаният от 
цялата спортна общест-
веност на Варна дом на 
спорта със съответния 
музей на спорта и с обно-
вена спортна зала“, каза 
още кметът.
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„310 млн. лв., в това 
число 147 млн. лв. евро-
пейско финансиране, е 
проектобюджетът за 
2015 г. на Бургас. Той не 
предвижда увеличаване 
на местните данъци и 
такси“, заяви кметът на 
общината Димитър Ни-
колов. „Очертана е само 
първоначалната рамка, 
която може да се промени 
след предстоящите мно-
гобройни обсъждания - с 
общинските съветници, с 
различни съсловни органи-
зации, с жителите на Бур-
гас от най-малкото селце 
до 80-хилядния „Меден руд-
ник", допълни той.

През 2015 г. общината 
няма намерение да поема 
нов дълг. Тя ще продължи 
да обслужва без закъсне-
ние своите стари креди-

ти, които са в много по-
малък размер от тези на 
другите големи български 
общини.

Кметът Николов и за-
местниците му обявиха 
пълна готовност за кан-

дидатстване по опера-
тивните програми 2014 
– 2020 както с готови 
проекти, така и с пред-
варителна подготовка за 
нови, които ще се изгот-
вят и подадат през 2015 г.

„Имаме предимството 
на опита и на успешното 
си представяне в предиш-
ния период 2007 - 2013, 
когато се  преборихме 
за над 340 милиона лева", 
каза кметът Николов.

С продължение от 2014 г.

- Аварийно конструктивно укрепване на храм  
„Св. св. Кирил и Методий";

- Разширяване на системата за отдаване на ве-
лосипеди под наем с нови  велостоянки;

- Дневен център за деца с увреждания в Примор-
ски парк;

- Изграждане на експозиционен център „Флора – 
Бургас”;

- Проектиране и изграждане на многофункционал-
на спортна зала „Арена Бургас”, к-с „Изгрев";

- Пътен възел „Запад” - Надлез над товарна жп 
гара;

- Енергоефективно улично осветление в „Меден 
рудник";

- Изграждане на ПСОВ - с. Маринка;
- Канализация с. Маринка;
- Канализация и ПСОВ - Ветрен, Банево, Минерал-

ни бани, включително реконструкция на съществува-
ща и изграждане на водопроводна мрежа за минерал-
на вода в кварталите „Ветрен“ и „Минерални бани“;

- Интегриран проект за управление на питейни и 
отпадъчни води - м.с. Черно море и с. Рудник;

- Благоустрояване на обществено значими прос-
транства - довършване реконструкцията на площад 
„Тройката“;

- Довършване на новото рибарско пристанище в 
кв. „Сарафово“;

- Довеждаща улица към рибарско пристанище в 
кв. „Сарафово“;

- Втори етап за благоустрояване на Археологи-
чески комплекс „Аква Калиде" и превръщането му в 
модерен туристически център;

- Туристическа атракция „Подземният град" в 
Морската градина;

- Проектиране и изграждане паметник на Коджа-
кафалията

- Източна артерия/вътрешната магистрала на 
„Меден рудник“.

 
Нови:

- Благоустрояване на зона за обществен отдих в 
кв. „60 Б”, зона „Г” на к-с „Меден рудник";

- Изграждане на скейт парк в районен парк „Из-
грев";

- Проектиране и изграждане на две улици в Район-
ния център на „Меден рудник";

- Изграждане на отводнителни колектори за от-
веждане на дъждовни води от системно заливаните 
ул. „Роза", ул. „Д. Николов" и ул. „Ружа" - всичките в 
кв. „Лозово“;

- Строителство на инфраструктура за питейни 
и отпадъчни води в кв. „Крайморие“;

- Проектиране и изграждане на Рибарско приста-
нище „Ченгене скеле";

- Инфраструктура на Рибарско селище;
- Корекция речното корито на р. Отманлийска;
- Изграждане на нова сграда за филиал на ЦДГ 

„Ракета" в с. Маринка;
- Трети етап при реконструкцията на главната 

улица „Александровска" - от ул. „Левски" до бул. „Сан 
Стефано";

- Изграждане на нова спортна площадка в к-с 
„Славейков";

- Рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг";
- Преустройство и промяна на предназначението 

на съществуваща сграда ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафали-
ята" в учебен корпус;

- Реконструкция на Летен театър - подмяна на 
старите неудобни пейки, осигуряване на достъп за 
трудноподвижни хора;

- Пълна реконструкция на училищен двор в ОУ 
„Елин Пелин".

Ковачевци обяви обществена поръчка за реконструк-
ция на спортен комплекс в общинския център  и изграж-
дане на мини игрище за футбол в с. Калище. Поръчката се 
финансира по Програма за развитие на селските райони 
и е с прогнозна стойност 4,35 млн. лв. без ДДС. Крайни-
ят срок за предаване на завършените обекти е 30 юни 
2015 г. Проектът предвижда реконструкция на футболно 
игрище с размери 105/68 м, лекоатлетическа писта и пя-
съчник за дълъг скок, изграждане на две нови волейболни 
игрища и едно баскетболно и на трибуни за посетите-
лите. Заложен е ремонт на сграда за съблекални и адми-
нистрация и строителството на спортна зала с разме-
ри 16,87/27,82 м. Ще се обновяват и коментаторският 
пункт, помещението за съхранение на спортни уреди. 
Ще се подмени оградата. В с. Калище ще се изгради мини 
игрище за футбол и съблекални към него. 

Участниците трябва да разполагат с финансов ре-
сурс от поне 70 хил. лв. Те трябва да са изпълнили през 
последните 5 години строителство еднакво или сходно 
по естество и обем на дейности, предмет на поръчката. 
Оферти се набират до 12 януари.

Работата по водният 
цикъл в Раднево, която бе 
преустановена за кратко, 
се подновява, след като на 
13 ноември бяха възстано-
вени плащанията по Опе-
ративна програма „Околна 
среда" за миналия програ-
мен период 2007 - 2013 го-

дина. 
От фирмата изпъл-

нител ДЗЗД „Терес" вече 
работят в кв. „Гипсово", а 
съвсем скоро ще се започне 
и разкопаването в „Гаровия 
квартал“, обясниха още от 
местната администрация. 
Като авансово плащане от 

ЕС съгласно договора с об-
щина Раднево са постъпили 
6 799 304 лв., а администра-
цията няма задължения към 
строителите.

Проектът включва из-
граждането на нова град-
ска пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води и 

строителство и разшире-
ние на водоснабдителната 
и канализационната мрежа 
в двата квартала. Реализа-
цията започна през май, а 
стойността на проекта е 
близо 39 млн. лв., от които 
собственото финансиране 
е 4 953 163 лв. 

Въженият мост над 
река Осъм в центъра на 
Ловеч ще бъде възстано-
вен, съобщи кметът на 
града Минчо Казанджиев.

Проектът за съоръ-
жението е изработен със 
средства от дарителска 
кампания, организирана 
от местни жители. Въже-
ният мост е съществувал 
от 60-те до началото на 
80-те години, бил е една 

от атракциите при бла-
гоустройството на парка 
Стратеш. 

Кметът на Ловеч обяс-
ни, че изграждането му 
ще се извърши със сред-
ства от ЕС, а общината 
ще кандидатства ведна-
га след започването на 
новия програмен период. 
Прогнозната стойност за 
строителството е около 
400 хил. лв.

Панагюрище ще поиска заем от 
Фонд ФЛАГ в размер до 10 млн. лв. 
за мостово финансиране и собстве-
но участие за финализиране на про-
ектите по Оперативна програма 
„Околна среда", които се реализират 
на територията на общината. 

На 17 ноември в заседателната 
зала на общинската администрация 
се проведе обществено обсъждане 
на  предложението за поемане на дъл-
госрочен дълг. Средствата са нужни 

за интегрирания воден цикъл и за из-
граждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Панагюрище.

„Общината ни е в добро финансо-
во състояние и можем да си го поз-
волим. Смятам, че местният парла-
мент трябва да вземе това решение 
до края на декември тази година", 
каза председателят на Постоянна-
та комисия по бюджет и икономика 
на общината към общинския съвет 

Илия Анчев. Кметът Никола Белишки 
заяви, че Панагюрище ще се възполз-
ва от възможността за удължаване 
на сроковете за изпълнение на дей-
ностите по проектите по ОП „Окол-
на среда 2007 - 2013“, предоставена 
от Управляващия орган на опера-
тивната програма до 31 октомври 
2015 г. и за допустимост на разходи-
те до 31 декември 2015 г. 

Двата мащабни проекта са на 
обща стойност около 90 млн. лв.

Над 943 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ 
от структурните и Кохезионния фонд на Европейския 
съюз за осъществяване на проекти в Благоевградска 
област по различните оперативни програми през 2007 
- 2013 г. Договорените средства са общо около 989 
млн. лв., а изплатените до момента са над 369,5 млн. лв. 
Тези данни бяха съобщени на пресконференция на Об-
ластния информационен център (ОИЦ) в Благоевград 
- част от мрежата от 28 информационни центрове за 
популяризиране на кохезионната политика на ЕС. 

Само в община Благоевград по седемте оперативни 
програми на ЕС са сключени 93 договора за изпълнение на 
проекти на обща стойност около 110 млн. лв.
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„Неизвършената ре-
форма във ВиК отрасъла 
създава проблеми при из-
граждането на обекти 
по Оперативна програма 
„Околна среда“. Необходимо 
е да реализираме мерките, 
заложени в Стратегията 
за развитие и управление 
на водоснабдяването и ка-
нализацията на Република 
България, и изискването 
на ЕК във всяка област на 
страната да бъде опреде-
лен единен ВиК оператор“, 
заяви при откриването на 
конференцията инж. Све-
тослав Глосов, председател 
на УС на КСБ. „Крайно време 
е да се реализира законо-
дателната реформа, за да 
избегнем риска от 3-годи-
шен период без европейско 
финансиране в сектора. 
Трябва да търсим междинно 
изпълнение на вече готови и 
минали одобрение проекти“, 
добави той.

 „Най-сериозният про-
блем през 2014 г. бяха спре-
ните плащания по Опе-

ративна програма 
„Околна среда 2007 
– 2013”. Забави се из-
пълнението на много 
от проектите и това 
постави в затруднена 
ситуация строител-
ните фирми, които 
трябваше да продъл-
жат да се разплащат 
с доставчиците и 
подизпълнителите. 
Не бих казал, че съм 
оптимист за новата 
оперативна програма, 
но не съм и песимист. При-
чината е, че ОП „Околна сре-
да 2014 - 2020” все още не 
е одобрена от ЕК. Донякъде 
държавата може да нама-
ли забавянето, ако започне 
авансово да финансира про-
екти по „ОПОС 2014 - 2020” 

и стартира процеса по въз-
лагане по-рано. Добре би 
било новите обекти да се 
изпълняват на инженеринг. 
Според нас това е най-ефек-
тивният и изгоден вариант 
на възлагане“, обясни инж. 
Глосов.

Той връчи становището 
на Камарата на строители-
те в България в подкрепа на 
реформата във водния сек-
тор на министрите Ивелина 
Василева и Лиляна Павлова. 

„ Вече  тр ет а  го ди -
на съвместно с нашите 
партньори от Камарата на 
строителите в България 
и с активното участие на 
в. „Строител“ успяваме да 
съберем експертите във 
водния сектор - хората, 
които ежедневно работят 
за развитието на отрасъ-

ла, за да обсъдим какви са 
предизвикателствата при 
изпълнението на обекти по 
ОПОС и ПРСР и какво можем 
да направим, за да бъдат 
те по-успешни“, заяви инж. 
Иван Иванов в приветстви-
ето си към участниците 
във форума. 

Според него сред основ-
ните проблеми в процеса на 
реализация са лошата кому-
никация между различните 
участници в процеса. „Необ-
ходимо е да се дискутира и 
въпросът за последващата 

експлоатация на новите съ-
оръжения и по-конкретно, 
ако има дефекти, как ще се 
процедира за отстранява-
нето им. Поддръжката им е 
отговорност на ВиК опера-
торите, а те не са страна 
по договора към настоящия 
оперативен период“, комен-
тира инж. Иванов. 

„Предстои ни много ра-
бота, преди да започнем 
реалното изпълнение на 
проекти по „ОПОС 2014 - 
2020”, и най-вече нелека 
реформа във водния сек-
тор. Промените трябва да 
подпомогнат процеса, а не 
да го забавят. Необходимо 
е да се решат въпросите 
за определяне на минимал-
ните цени на ВиК услугите, 
да се осигурят средства 
за съфинансиране на про-
ектите на операторите, 
тъй като те трябва да ук-
репнат административно, 
за да бъдат бенефициенти. 
Това може да отнеме до го-
дина и половина. Очаквам 
да има известно забавяне. 
Споделям напълно опасени-
ята на строителните ком-
пании, че в следващите две 

до три години е възможно 
да няма реално изпълнение 
на обекти. Положителното 
е, че заложените средства 
в „ОПОС 2014 – 2020“ не са 
по-малко спрямо предходна-
та оперативна програма и 
строителите отново ще 
имат възможности за рабо-
та“, добави инж. Иванов.

По думите му в Румъния 
процесът по усвояване не е 
протекъл по-добре, но там 
ВиК операторите са били 
бенефициенти. Тази роля те 
ще поемат у нас през про-
грамния период 2014 – 2020. 
„Румънските експерти биха 
могли да ни бъдат много 
полезни, тъй като ние ще 

следваме логиката, която 
се прилага при тях, затова 
трябва да се запознаем с 
техните проблеми и да не 
допускаме да ги повторим“, 
подчерта председателят на 
БАВ. 

„Ще ни трябват много 
смелост и съвместни уси-
лия, за да продължим всички 
дейности, които заедно с 
голяма част от вас започ-
нахме през 2010 - 2011 г., 
когато беше положена ос-
новата на реформата във 
водния сектор“. Това заяви 
министърът на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. „Ре-
форма“ у нас вече е мръсна 
дума. Всеки, когато я чуе, си 
представя негативни неща. 
Надявам се заедно да наме-
рим правилното решение 
към това – тя да се свързва 
с нещо положително“, каза 
Павлова. 

„Преди да стартира-
ме промените, трябва да 
кажем каква е изходната 
позиция, в която се нами-
ра секторът в момента. 
Състоянието му не е добро. 
Необходими са огромни ин-
вестиции. Загубите на вода 
в отделните региони вари-
рат между 28% и 82%. Сред-
ната цифра за страната е 
60%, която е изключително 
висока и е показателна за 
остарялата мрежа. Нужно 
е да отговорим и на изис-
кванията на европейското 
законодателство за сектор 
„Околна среда“. Не трябва да 
забравяме, че има редица на-
казателни процедури на ЕК 

срещу България. Надявам се, 
че ние ще направим така, че 
те да завършат без санкции 
за България“, подчерта ре-
гионалният министър.

Според Павлова нужните 
за ВиК отрасъл средства 
през следващите 10 години 
са огромни - 11,7 млрд. евро. 
По „ОПОС 2014 – 2020“ мо-
гат да се осигурят малко 
над 1 млрд. евро, а по ПРСР 
– около 100 млн. евро. „Сума-
та не е малка, т.е. говорим 
за над 2 млрд. лева, които 
ще реализираме заедно до 
2020 г.“, поясни тя. Но пре-
ди да започне реалното ус-
вояване на средствата, е 
необходимо да се продължи 

с реформата в отрасъла и 
тя да приключи до 2016 г. 

Следващата стъпка 
след изготвянето на 51 ре-
гионални генерални планове 
са прединвестиционни про-
учвания, на базата на които 
вече да се даде основата 
на конкретните проекти, 
които трябва да се реали-
зират във всеки район. В 
новата ОПОС бенефициен-
тите ще са основно ВиК 
операторите, но съвместно 
с общините. „На регионален 
принцип и на основата на 
прединвестиционно проуч-
ване ще бъдат изготвени 
апликационните форми за 
проектите, които трябва 
да бъдат реализирани до 
2020 г. Министерството 
на регионалното развитие и 

благоустройството ще има 
водеща роля в координация-
та на дейностите в този 
процес. За целта ще бъде 
създаден специален съвет, 
който ще се занимава с ре-
формата във ВиК сектора. 
Този съвет ще се ръководи 
от Радослав Русев, който е 
съветник в политическия ми 
кабинет“, добави Павлова. 
„Русев ще довърши своите 
дейности и ангажименти 
по концепцията, която беше 
създал в рамките на служеб-
ния кабинет, където беше 
зам.-министър на регионал-
ното развитие“, уточни тя.

МРРБ ще бъде бенефи-
циент по програмата за 
околна среда, за да може да 
има единен подход към въз-
лагането и разработването 
на тези проучвания. Ще се 
продължи процесът по раз-
деляне на активите в от-
расъла, което ще даде въз-
можност асоциациите да 
започнат да функционират 
ефективно. „Не на последно 
място трябва да направим 

така, че следващите 3 го-
дини да не бъдат нулеви по 
ОПОС. Това е най-важният 
ни приоритет в краткосро-
чен план. Затова съвмест-
но с колегите от МОСВ ние 
трябва да проведем прего-
вори с ЕК като част от про-
цеса по одобряване на нова-
та оперативна програма. 
Необходимо е да договорим 
България да получи възмож-
ност да започне реализа-
цията на т.нар. безусловно 
необходимите проекти. За 
тях ние имаме предпроект-
на готовност. Те покриват 
агломерация за над 10 хил. 
жители. Всичко това тряб-
ва да направим възможно в 
следващите седмици, за да 
може реално през 2015 г. да 
започне реализацията на 

обектите“, обясни Павлова. 
„Говорейки за реформи, 

не мога да пропусна още 
една институция, която 
трябва да бъде променена. 
Планираме функционално-
то разделяне на ДКЕВР и 
обособяването на самос-
тоятелен воден регулатор. 
Тази промяна ще ни позволи 
да коригираме трупаните с 
години проблеми, като бав-
ното одобряване на бизнес 
плановете и ограничава-
нето на инвестиционните 
възможности в сектора“, 
подчерта регионалният ми-
нистър.

„Най-важното е в XXI век 
да не продължаваме да бъ-
дем държавата с най-много 
области с режим на водата 
и с проблемен достъп до пи-
тейна вода. Това е нашата 
дългосрочна цел. Стъпките 
до нея няма да са лесни, но 
се надявам, че ще са успеш-
ни, ако обединим своите 
усилия“, акцентира Павлова.
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 „Приключваме пър-
вия програмен период по 
ОПОС. Неведнъж сме об-
съждали въпросите, които 
вълнуват всички нас, които 
са свързани с изпълнение-
то на базисни ангажимен-
ти на държавата като 
член на ЕС, и прилагането 
на политиките по интег-
рирано управление на во-
дите, реформирането на 
сектора, реализирането 
на стратегическите цели 
за България, и резултатът 
от всички тези усилия 
трябва да е подобряване 
на живота на гражданите 
на страната“, заяви Ивели-
на Василева, министър на 
околната среда и водите. 
„ОПОС преживя не малко 
турболенции през послед-
ната година. Това може би 
бе най-драматичният й 
период - на спряно финан-
сиране от Европейската 
комисия. В продължение на 
шест месеца беше стопи-
рано и финансирането от 
държавния бюджет, кое-
то неминуемо се отрази 
на строителния сектор. 
Оттук искам да отправя 
специалните си благодар-
ности за усилията, които 
бяха полагани през този 
период от бенефициенти-
те на оперативната про-
грама – общините, които 
рискуваха дори бюджети-
те си, за да продължават 
да разплащат проектите. 
Благодаря и на строител-
ните фирми, че останаха 

на обектите, затруднени 
безкрайно както по отно-
шение на възможността 
да оперират с оборотни 
средства, така и да под-
държат работната си 
сила и техника. Стигна се 
до там, че в сектор „Води“ 
държавата задлъжня на 
бизнеса в големи мащаби – 
800 млн. лв. Въпреки това 
обектите продължават да 
бъдат изпълнявани“, добави 
Василева и припомни, че Ев-
ропейската комисия вече е 
отблокирала средствата 
по ОПОС. Започнало е ре-
довното разплащане по 
проектите. „Това, разбира 
се, не може да компенсира 
цялото забавяне. Имаме 
много сериозни задачи, 
които са от краткосрочен 
порядък. Те са свързани с 
възможността да миними-
зираме очакваната загуба 
от средства по програ-
мата, която е в порядъка 
от 140 – 205 млн. евро, да 
нормализираме темпото 
на работа и да приключим 
проектите в сроковете, 
допустими по ОПОС“, по-
ясни екоминистърът. 

Договорените сред-
ства по програмата са 
в размер на близо 5,5 
млрд. лв. В изпълнение 
са 243 проекта, като от 
бюджета й разплатени-
те средства възлизат на 
65%. По отношение на ВиК 
сектора в момента се из-
пълняват 105 проекта за 
3,1 млрд. лв. Тук са вклю-
чени 63, които са свър-
зани с инфраструктурно 

строителство. Изграде-
ни до този момент са 13 
пречиствателни станции 
за отпадъчни води. Пред-
стои строителството и 
реконструкцията на още 
58 ПСОВ. Очаква се те да 
подсигурят качество на 
обслужването на близо 2,5 
млн. граждани. „Това пред-
полага много работа в ос-
таващата година и един 
месец. Разчитам на това, 
че изграденият опит в сек-
тора ще допринесе за ус-
пешното финализиране на 
програмния период 2007 - 
2013“, каза Василева. 

„Има около 6 – 7 заба-
вени проекта в сектор 
„Води” и там ще приложим 
специални мерки. Пример 
за това са проектите в 
Банско, Исперих, Тервел”, 

допълни тя и подчерта, 
че от страна на МОСВ 
експертите имат пълна 
готовност и мобилизация 
да възстановят добрия 
диалог и комуникация с 
всички участници по ве-
ригата на управление на 
европейските проекти - 
Управляващ орган, бенефи-
циенти, строители и т.н. 
„Безкрайно много разчита-
ме на КСБ и БАВ, едни тра-
диционно добри партньори, 
които до този момент са 
били винаги насреща, за да 
обсъждаме въпроси, каса-
ещи реализацията на ВиК 
реформата“, коментира 
екоминистърът. 

„Очакваме със съв-
местни усилия да подобрим 
и да опростим начина на 
управление на проектите. 

Необходимо е да се по-
стави акцент върху ефек-
тивността им. Най-сери-
озните препятствия са 
свързани с провеждането 
на обществените поръчки. 
През програмния период 
2014 – 2020 ще се използва 
стандартизирана тръжна 
документация. За разра-
ботването й ни е нужно 
съдействие от страна на 
КСБ и БАВ. Ще работим за 
стандартизирани ценови 
таблици, така че да се уле-
сни отчитането на проек-
тите, защото това не е 
лека задача. Целта ни ще 
е и опростяване на всяка 
форма на взаимодействие, 
за да не се точат с години 
наред технически решения, 
а да се реализират с мак-
симално бързи темпове“, 

обясни Василева и допълни, 
че е убедена, че КСБ и БАВ 
ще продължат да бъдат 
гарант за съблюдаване на 
стандартите, свързани 
с постигане на качество 
на изпълнението, защото 
„всички ние целим едно – 
реализирането на устой-
чиви политики в сектора“. 

„Надяваме се на бързо 
одобрение на „ОПОС 2014 
– 2020“, за да започнем да 
реализираме проекти още 
от началото на следваща-
та година и да не допуснем 
повече нулеви периоди. В 
сектор „Води“ ще разчи-
таме на 2,5 млрд. лв. Те 
са недостатъчни, за да се 
задоволят всички нужди, 
свързани с изграждането 
на ВиК инфраструкту-
рата. Това е ресурс, кой-
то не трябва да пилеем, 
затова продължаваме в 
оперативен порядък в из-
ключително добро взаимо-
действие да обсъждаме и 
възможностите да стар-
тираме максимално бързо 
периода. Ще изграждаме 
съоръжения за третира-
не на утайките по „ОПОС 
2014 – 2020“, поясни тя и 
подчерта, че през насто-
ящия са били подготвени в 
техническата си част 26 
проекта, т.е. те са готови 
напълно. „Ще предложим на 
ЕК реализацията на инфра-
структурната им част да 
продължи по „ОПОС 2014 
– 2020“, за да има плавен 
преход между двата опера-
тивни периода“, подчерта 
Ивелина Василева. 
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Предизвикателствата са по-скоро 
научените уроци, които не ми се иска да 
повтаряме през програмния период 2014 
– 2020. Проектът започва с формиране-
то на идея и тук се корени една от ос-
новните трудности, с които се сблъск-
ваме. Не трябва да гледаме на обекта 
като начин за усвояване на средства, а 
като средство за решаване на проблеми. 

В рамките на общините, които са ос-
новните бенефициенти, по „ОПОС 2007 
– 2013“ е налице фрагментирана инфор-
мация, т.е. липса на кадастри, на данни 
за собственост на имоти и други. Това 
пречи на реализацията на проектите. 
Не може точно и ясно да се каже как 
средствата, с които разполагаме, най-
ефективно да се използват за решаване 
на проблема със събирането, отвеждане-
то и пречистването на водите в съот-
ветното населено място. В момента в 
рамките на ОПОС са включени дейности 
и по създаване на съвременен кадастър, 
за да могат да се сложат обектите в 
цифров вид и да се използват данните  
от тук насетне. По този начин ще мо-
жем да взимаме адекватни решения при 
строителство, а не да инвестираме на 
парче.

Следващата голяма трудност е, че 
общините нямат достатъчен финансов 

капацитет. Дори да имаме добър про-
ект, който да е интегриран, от Упра-
вляващия орган често го орязваме, тъй 
като съдържа компоненти, които не са 
допустими по програмата. Необходимо 
е местните власти да търсят допъл-
нителни средства, за да се реализира 
предложението цялостно, процес, който 
не винаги завършва положително. 

Същевременно проектирането се 
извършва на бюро, някъде в София на-
пример, без да се посещава на място 
населеното място. Така се оказваме 
с водопроводи, които да минават през 
къщи, и т.н. Една от причините за това 
е, че бързаме. В рамките на един месец 
трябва да се проектират огромни обек-
ти. Не може да се направи качествено 
техническо решение за ПСОВ за четири 
месеца. 

Другият проблем е, че не се работи 
в екип. Бенефициентът си е избрал един 
изпълнител, който трябва да му под-
готви проектно предложение. Той обик-
новено е консорциум от различни фирми 
– проектантски, финансови експерти и 
т.н. Помежду си тези хора не си говорят. 
Всеки си прави своята част. Накрая от-
делните документи се събират в една 
апликационна форма и така се дават за 
оценка. При този стил на работа се по-
лучават разминавания при проектното 
предложение, а УО оценява проекта в 
неговата цялост. 

Често възложителите не знаят как-
во искат или са недостатъчно техниче-

ски грамотни. 
Бюджетирането на предложението 

не се прави ефективно. По анализи на 
УО стойностите за километър линей-
на инфраструктура варират от 800 хил. 
евро до 1 млн. евро. Ако сравним обекти-
те, които бяха финансирани в началото 
на оперативната програма, разликата 
е 15% нагоре. При положение, че имаме 
ресурс от 1,1 млрд. евро за програмния 
период 2014 – 2020, трябва да се търсят 
технически решения, които да правят 
експлоатацията по-евтина, за да не се 
товари цената на водата.

Според мен досега в УО има диспро-
порция в гледните точки. Прекалено 
много тежест се дава на инженеринго-
вата част, отколкото на финансовата. 
Считам, че е излишно при оценяването 
да се влиза в ненужни детайли, които са 
от компетенцията на бъдещия строи-
тел. Ролята на УО е да прецени  дали 
проектната идея с това техническо ре-
шение, предложеният план за изпълнение 
и анализът - ползи и разходи, е устойчи-
ва. В програмния период 2014 – 2020 ние 
ще оценяваме проектните предложения 
на фаза прединвестиционно проучване. 

Бенефициентите често използват 
консултанти, които им помагат при из-
готвянето на проектите, но това не са 
същите експерти, които им съдействат 
при изпълнението на обекта. Екипът е 
изключително важен. Имаме предложе-
ние да обучаваме ВиК операторите сега, 
за да знаят всички стъпки при подготов-

ката на техническото предложение и не-
говата реализация, преди да подпишат 
първия си договор по „ОПОС 2014 - 2020“. 

Далеч съм от мисълта, че всички об-
ществени поръчки са опорочени. Много 
често тръжните процедури, провеждани 
по ЗОП през 2008 - 2009 г., се проверя-
ват от УО през 2012  г. по нови правила. 
Няма как да не са на лице разминавания. 
Резултатът от  това са финансови ко-
рекции. Трябва да помислим за указания 
към проектите. Основният упрек, който 
има към нас, е, че методиките за избор 
на изпълнител са изключително субек-
тивни. Въпросът е колко? Средният 
срок за провеждането на една поръчка 
по „ОПОС 2007 - 2013“ е 9 месеца. Съще-
временно трябва да се знае, че не може 
да се променя  проектното предложение, 
след като е минал търгът. Необходимо 
е да помислим за формата на ценовата 
оферта и как да бъдат разбити позици-
ите в нея. Например на един ред  в дого-
вора пише - доставка и монтаж на ма-
шини. Ще ви се плати разходът само ако 
техниката е доставена и монтирана, но 
ако двете неща са разписани поотделно, 
какъв е проблемът да  извършите една 
от двете дейности и да си получите 
средствата за нея.   

ОПОС не трябва да бъде контролен 
орган на всяко едно ниво. Има различни 
институции, които трябва да си изпъл-
няват функциите. Необходимо е одити-
ране на точно определеното място в 
определен обем.

Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „ОП Околна среда“, МОСВ:
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Божидар Попов, експерт от Дирекция „Оторизация на 
плащанията по ПРСР” в Държавен фонд „Земеделие”:

От наблюденията на Камарата се 
вижда, че процесът на усвояване на ев-
рофондовете е тристранен - институ-
циите, общините и строителите. На 
днешната конференция беше договорена 
такава среща следващия вторник между 
КСБ, МОСВ, МРРБ и НСОРБ да дискути-
раме всички проблеми по веригата. Не-
обходима е откровена размяна на мнения 
по проблемите, които са настъпили при 
изпълнението на европейските програ-
ми. Времето е подходящо за подобна 
дискусия, тъй като се намираме в края 
на периода 2007 – 2013 и сме в начало-
то на следващия. Сега са видни всички 
трудности, които се натрупаха през по-
следните седем години. От конференци-
ята излязоха редица практически неща. 
Запознахме се подробно с реформата 
във ВиК сектора. 

Проблемите са много, една част от 
тях са в подготовката на проектите, 
другата са в изпълнението. Основната 
трудност е взаимодействието между 
МОСВ, общините и строителните фир-
ми в цялостния процес. Добрата коор-
динация помежду ни и законодателните 
промени, които Камарата е предложи-

ла и предстои да се гледат в Закона за 
обществените поръчки и Закона за ус-
тройство на територията, ще решат 
генерални въпроси за развитието на 
строителството и усвояването на ев-
ропейските фондове.

Общо 234 проекта за 
близо 800 млн. лв. са до-
говорирани по мярка 321 
„Основни услуги за насе-
лението и икономиката 
на селските райони” от 
Програмата за развитие 
на селските райони 2007 - 
2013 г. 

Изплатени са около 500 
млн. лв. и има да се свър-
ши още много работа, за 
да се усвоят максимално 
средства от програмния 
период. 

Н а р у ш ав а н е т о  н а 
т.нар. 3-процентно пра-
вило е една от най-често 

допусканите от  бенефи-
циентите грешки при осъ-
ществяването на проекти, 
финансирани по мярка 321, 
заради които са намалява-
ни и субсидиите. Според 
регламента Разплащател-
ната агенция при обра-
ботката на заявките за 
плащане сравнява искана-
та сума и определената  
окончателна стойност 
на проекта. Разликата не 
бива да надхвърля 3%, а при 
несъответствие се налага 
корекция.

Бенефициенти освен 
това не са подавали запит-

вания към ДФ „Земеделие” 
при промени по проектите, 
за да проверят дали изме-
ненията ще се приемат 
като допустими за финан-
сиране или не. Правени са и 
технически грешки в доку-
ментацията, както и не е 
осъществяван достатъчен 
контрол при спазването на 
критериите, заложени в 
тръжните процедури.

Радослав Русев, съветник в кабинета на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството:

Състоянието на ВиК сектора не е до-
бро. Загубите на вода са наистина огро-
мни и в много райони на страната трябва 
спешно да се вземат мерки. Поради тази 
причина моето основно желание е да по-
кажeм  на хората, че реформата във ВиК 
сектора е необходима. Положителното 
е, че процесът вече започна. В действи-
телност реформата  представлява нещо 
много просто  -  изпълнение на всички 
мерки, които бяха набелязани в отрасъла 
още преди няколко години. Сегашната ни 
задача е да ги вкараме в работещ план за 
действие. За целта създаваме Съвет за 
координиране на реформата. В него ще 
участват представители на Министер-
ството на околната среда и водите, Дър-
жавната комисия за енергийно и водно 
регулиране, Националното сдружение на 
общините в Република България и Съюза 
на ВиК операторите. 

Важно е да се отбележи, че всички ре-
гионални генерални планове са изготвени 
и приети. Те дават рамката на необхо-
димите инфраструктурни инвестиции. 
Говорим за огромен обем от документи, 
които представляват много детайлна 
разбивка на развитието на отрасъла 
през следващите 5 години. 

В момента, започвайки с пилотен про-
ект за област Смолян, стартира еднакво 
важен следващ етап, в който инвести-
ционните намерения в мастър планове-

те се превръщат в прединвестиционни 
проучвания. Това е от изключителна важ-
ност, защото те трябва да  помогнат за 
развитието на ВиК инфраструктурата. 

Има обекти, които са изключително 
сложни за експлоатация, а също така и 
не са ремонтирани от година. Отделно 
има случаи, в които водата се подава от 
повече от 30 - 40 км. За съжаление това 
води до влошаване на услугата, от което 
страдат крайните клиенти. 

Ще направим всичко възможно да няма 
нулеви години. За целта обаче са необхо-
дими проекти. Говоря за тези, които са в 
предпроектна готовност и ще ни помог-
нат. Те са логични и необходими. Върху 
тях може да изпробваме механизмите за 
съфинансиране. Без да крия, ще кажа, че 
има потенциална опасност те да ни бъ-
дат отказани от Европейската комисия, 
но въпреки това ние трябва да опитаме.

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ: 

Инж. Светослав Борисов, председател 
на ОП на КСБ – Кюстендил:

Инж. Любомир Шербетов, 
председател на ОП на КСБ – 
Велико Търново:

Националната конфе-
ренция „Предизвикател-
ства при изпълнението 
на обекти по ОПОС и 
ПРСР”, организирана от 
Камарата на строители-
те в България и Българ-
ската асоциация по води-
те, беше много полезна. 
Гостите на събитието 

имаха възможност да 
получат изчерпателна 
информация. Бяха пред-
ставени гледните точки 
на всички заинтересова-
ни участници в инвести-
ционния процес.

 Презентациите на 
лекторите бяха изчер-
пателни. Обсъдиха се и 

проблемите, които съ-
пътстват строител-
ството на обекти по ОП 
„Околна среда” и ПРСР, 
както и начините те да 
бъдат решени.

Самият факт, че до-
сега не съм пропуснала 
нито един от четирите 
форума, организирани 
съвместно от КСБ и БАВ, 
е показателен за това, 
колко важни и полезни са 
те. Тук могат да се чуят 
интересни неща и да се 

почерпи опит от колеги-
те. Освен фирмите Упра-
вляващият орган също ни 
предостави интересна 
информация. 

За в бъдеще се на-
дявам усвояването на 
средства да бъде по-лес-
но. Най-важното е преди 

обявяването на дадена 
обществена поръчка да 
има качествено изготвен 
проект. 

Всички осъзнаваме 
трудностите, пред кои-
то сме изправени. За 
това трябва да се борим 
с тях. 

Всяка дискусия по те-
мата е полезна за нас, 
строителите. Така, ос-
вен че можем да се за-
познаем с моментната 
ситуация, се информира-
ме и за бъдещите насоки 
за развитие. Радостно е, 

че чухме становищата 
на различни инстанции – 
както бенефициентите 
в лицето на общините, 
така и ВиК дружества, 
строителни фирми и т.н. 

Надявам се през новия 
програмен период 2014 - 

2020 г. да бъдат избяг-
вани грешките, които 
са били допускани през 
първия. Това означава, 
че ние, строителите, ще 
имаме повече работа. 
Според мен това е най-
важното.  

Инж. Таня Каменова, председател 
на ОП на КСБ – Перник:
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Теодор Попа, икономически директор на Apa Brasov, 
председател на Групата по икономика към Румънската 
асоциация по водите: 

Анастасия Стоименова, мениджър 
„Инфраструктура и логистика“ в „Геострой“ АД:

Определено Румъния и 
България се сблъскват с 
почти еднакви труднос-
ти. Повечето от тях са 
сходни като изготвянето 
на проекти. Сроковете 
за подготовка са твърде 
кратки, за да може апли-
кационната форма да се 
подаде възможно най-бър-
зо на Европейската коми-
сия. Първоначалният етап 
се претупва и резулта-
тът е ниско качество на 
техническата докумен-
тация. В същото време 
няма достатъчно данни 
за ВиК мрежата. Често 
в Румъния се правят про-
мени като строителство 
на жилищни сгради, които 
не се залагат в техниче-
ският проект. Имаме и 
много сложна система на 
обществени поръчки. Тя е 
твърде бюрократична, за 
да бъде всичко  открито 
и прозрачно. Не можем и 
да ограничим участието 
в тръжните процедури 
на компании, които ня-
мат достатъчно опит. 
Обикновено оптималното 
време, за което избираме 
един изпълнител, е 6 месе-
ца. Понякога, когато има 
много обжалвания, срокът 
достига и до 1,5 г. В Румъ-
ния всеки може да обжал-
ва. Имаме случаи, в които 
фирми подават жалби, без 
дори да са участвали в 
търга. Проблем са и много 
ниските ценови предло-
жения, които се дължат 
на факта, че залагаме на 
критерия най-ниска цена. 
Впоследствие изпълне-
нието на проекта става 
много трудно, без той да 
се оскъпи.

Имаме проблеми и с 
получаването на разре-
шителното за строеж. 
Понякога това отнема 
прекалено много време и 

средства, което естест-
вено води до закъснения 
спрямо първоначалния 
план. Често докато изпъл-
нителят вземе последния 
документ, който му е не-
обходим, за да му се раз-
реши да започне строи-
телство, първият вече е 
изтекъл и трябва да се из-
вади отново. Друга пречка 
са слабите изпълнители, 
които често нямат тех-
нически и финансов капа-
цитет. Прекаленият кон-
трол също се отразява 
негативно на процеса. Той 
се изпълнява от твърде 
много институции, които 
дават различни станови-
ща по един проблем. Всич-
ки тези негативи имат 
своето отражение и зато-
ва до момента сме усвоили 
едва 40% от средствата 
по Оперативна програма 
„Околна среда” (ОПОС). 
Надяваме се до края на 
следващата година този 
процент да бъде удвоен и 
да загубим само 20% от 
общия бюджет. 

При нас ЕК не е спира-
ла средства по ОП „Окол-
на среда”.  Румъния се 
сблъска с този проблем, 
но при други оперативни 
програми като ОП „Човеш-
ки ресурси”. Реално обаче 

имаше период, в който не 
получавахме субсидии по 
ОПОС. Държавата сама 
спря исканията си от ЕС 
за плащания, докато не 
открие нередностите и 
не ги отстрани. През по-
следните няколко години 
правителството направи 
много, за да стане целият 
процес по изпълнението 
на проектите по-бърз и 
по-ефективен.

Първоначално грешки-
те се дължаха на разлики 
в закона за обществени-
те поръчки на Румъния и 
европейските директиви. 
Това е причината, заради 
която ни беше наложена 
финансова корекция от 
10% върху общия бюджет 
на ОП „Околна среда”. Не-
достатъкът на система-
та ни беше преодолян с 
хармонизиране на норма-
тивната уредба. Вярвам, 
че през настоящия програ-
мен период няма да имаме 
подобни проблеми, тъй 
като вече имаме много 
повече информация и сме 
натрупали достатъчно 
опит. Започнахме работа 
по проектирането на обек-
тите. Надявам се, че този 
път ще имаме много по-
добри тръжни документи 
и по-качествени проекти.

С развитието на София през послед-
ните години дължината на водоснабди-
телната мрежа е 4038 км, като почти 
100% от населението на Столичната 
община имат достъп до питейна вода. 
Имаме чести аварии, тъй като съоръ-
женията са доста амортизирани.  Към 
2014 г. дължината на канализационната 
мрежа е над 1660 км и обслужва 80% от 
територията на Столичната община. 
След направен анализ през 2006 г. се 
вижда, че 70% от територията на града 
има изградена канализация. Различното 
при нас е, че ВиК мрежата се поддържа 
от концесионер. Досега от него са на-
правени инвестиции за 200 млн. лв. 

По „ОПОС 2007 – 2013“ София има 7 
проекта за около 160 млн. лв. В момента 
един е в изпълнение – той е за водния 
цикъл на Банкя. Проектът е леко забавен 
във времето поради ненавременното ве-
рифициране на разходите заради спира-
нето на средства от ЕК.

Трудностите са свързани с градоус-
тройствените и отчуждителните про-
цедури. Обжалванията на подробните 

устройствени планове водят до забавя-
не на подготовката на проекта. Съще-
временно се надявам новите промени в 
Закона за държавната собственост и 
Закона за общинската собственост да 
подобрят процеса на отчуждаване. В мо-
мента измененията са на второ четене 
в парламента. 

Обжалването на обществените по-
ръчки е често срещано при всички об-
щини. Непълният и неточен кадастър 
също е пречка за бързата реализация на 
обектите.

През миналата година имах удоволст-
вието за първи път да присъствам на 
традиционната конференция, организи-
рана от Камарата на строителите в 
България и Българската асоциация по во-
дите. Още тогава бях много впечатлена 
основно от две неща. Първо, високата 
професионална квалификация и опит на 
всички, които застанаха на трибуната. 
И второ, че беше дадена възможност да 
бъдат изказани различни гледни точки, 
което е голямо постижение за подобен 
форум. 

„Геострой” АД е сравнително мла-
да строителна компания. Със своите 
четири проекта, които изпълняваме в 
момента по различни оперативни про-
грами, сме далеко от челните редици за 
приключващия програмен период. Съще-
временно обаче за последните две годи-
ни „Геострой” АД спечели последовател-
но два пъти строителните „Оскар”-и в 
своята категория – „Златен” за 2012 г. 

и „Сребърен” за 2013 г. Така че смея да 
твърдя, че като към  късмета на ново-
бранеца прибавим една финансова ста-
билност и ресурсна обезпеченост както 
с механизация, така и с подготвени ка-
дри, „Геострой” има амбицията да заеме 
една от челните позиции през следващия 
програмен период 2014 - 2020 г., при това 
не само в етапа на строителството. 

Ние сме част от групата на 
„Винербергер” – световния ли-
дер в производството на тухли. 
„Пайплайф” има общо 27 фабрики 
в Европа и САЩ, филиали в 26 
страни, като централата е във 
Виена. Клонът на компанията в 
България съществува от 2006 г., 
а от 2010 г. вече имаме и собст-
вена фабрика на територията на 
Ботевград.

 Стремим се това, което пра-
вим не само на българския пазар, 
а в световен мащаб, да бъде с 
необходимото качество и да отговаря 
на изискванията към крайния продукт. 
Считаме, че това е изключително ва-

жно и при реализацията на проектите 
по Оперативна програма „Околна среда” 
и Програмата за развитие на селските 
райони. 

Ренета Георгиева, временно и.д. изпълнителен 
директор на ПУДООС:

В сектор „Управление на водите“ 
Предприятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната среда 
финансира довършване на главни колекто-
ри до градски пречиствателни станции 
за отпадъчни води за агломерации над 10 
хил. е.ж. и дострояване на канализацион-
ни мрежи за над 2 хил. е.ж. Осигуряваме 
средства и за малки водопроводни про-
екти вследствие на решение на УС на 
ПУДООС, както и такива с приключено 
етапно финансиране от държавния бю-
джет. Отпускаме безвъзмездна финансо-
ва помощ за съпътстващи обекти, реа-
лизирани със средства от Европейския 
съюз или други източници. 

Искам да подчертая, че заемите, кои-
то предоставяме, са безлихвени и сро-
ковете за погасяването им са преферен-

циални. Има достатъчно информация как 
може да се кандидатства за тях. Креди-
тите са за строителство на екологич-
ни обекти, за закупуване на оборудване 
и т.н. Размерът на отпусканите от нас 
средства не може да надвишава 2 млн. лв.

Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община:

Иван Бърдаров, продуктов мениджър 
„Инфраструктура“ в „Пайплайф България“ ЕООД:



Искам да откроя няколко важни мо-
мента от конференцията. Тя се провеж-
да за четвърта поредна година, но ако до 
този момент другите са били малко по-
технически насочени, например за техно-
логии за пречистване на отпадъчни води 
или влизане в конкретика по определени 
проекти, то този път тя беше с по-ин-
ституционален характер. Хубаво е, че 
беше посочен начинът, по който работи 
Оперативна програма „Околна среда“, с 
нейните силни и слаби страни. Второто 
нещо, което ми направи впечатление, бе, 
че хората вече имат доста по-високо 
разбиране за процесите, които стоят 
зад ОПОС. Критиките им са много по-
структурирани, много по-конструктив-
ни. Те вече са запознати с различните 
страни на процеса. Веднага давам при-
мер с това, че проектантите са с много 
по-добро разбиране за начина на работа 
на програмата. Хората от ОПОС пък са 

по-наясно с това как се изпълнява един 
проект на място. Строителите от своя 
страна знаят какви са ограниченията на 
администрацията. Наблюдава се като 
цяло една по-голяма зрялост в тези от-
ношения. Отделно искам да добавя, че 
посланията на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството Ли-
ляна Павлова и министъра на околната 

среда и водите Ивелина Василева бяха 
абсолютно конкретни. Те  вече веднъж са 
били на тези позиции и знаят как рабо-
тят отделните институционални звена.

Другото важно нещо, което се чу по 
време на конференцията, беше, че ще 
има функционално разделяне на ДКЕВР. 
Регулаторът вече ще обособи секция, 
която да се занимава само със сектор 
„Води". Аз лично мога да ви кажа, че чакам 
това да се случи от доста време. Този 
проблем беше идентифициран по време 
на разработването на ВиК стратегия-
та. Тогава ние направихме анализ и ста-
на ясно, че това е едно от най-слабите 
звена. Когато той е бил създаден през 
2007 г., поради липсата на опит е имало 

логика да прикачат един към друг сек-
торите „Води“ и „Енергетика“, за да мо-
гат да се учат в движение. Тогавашното 
решението е било правилно, но сега сме 
на етап, в който вече трябва да бъдат 
отделени. 

Искам да добавя като последно и за 
координационния съвет по реформата 
във ВиК, който ще бъде направен в МРРБ. 
Всички знаят, че промените са необхо-
дими, но все искат да се отложат или 
да се смекчат. Факт е обаче, че досега 
ЕК никога не бе заемала твърда позиция, 
но вече го направи. Така че ние нямаме 
избор – или ще направим нещата както 
трябва, или Оперативна програма „Окол-
на среда 2014 - 2020“ няма да има.
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Марта Петрова, ръководител на звеното за изпълнение 
на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово“: 

Марияна Рашева, ръководител на звеното 
за изпълнение на „Интегриран проект за 
водния цикъл на град Враца“: 

Бих искала да благодаря на КСБ и БАВ за въз-
можността да участваме в конференцията „Пре-
дизвикателства при изпълнението на обекти по 
ОПОС и ПРСР”. Смятам, че е много важно бене-
фициентите да представят своя опит, защото 
изпълнението на ВиК инфраструктура в градска 
среда включва едни от най-тежките и социално 
отговорни проекти. Ако можем формално да ги 
разделим на фаза планиране и строителство, би 
било трудно да определим кое от двете е по-труд-
но. Дори най-добре „скроеният” проект, когато се 
стигне до изграждането, не може да бъде изпълнен 
така, както е предвиждан. 

Това, което се случи с интегрирания проект за 
воден цикъл на Габрово, бе, че трябваше да проек-
тираме 120 км мрежи за по-малко от шест месеца. 

За мен е удоволствие да представя опита, 
който има община Бургас в реализирането на 
инфраструктурни проекти във ВиК сектора. В 
момента се работят две пречиствателни стан-
ции – градска за 250 хил. е.ж. и друга за 48 хил. 
е.ж. Този капацитет обаче се оказва недоста-
тъчен, за да задоволи нуждите на населението. 

През последните няколко години община Бур-
гас е сключила 16 договора с външно финансира-
не. Продължаваме да участваме и със собствени 
средства в проектирането и изграждането на 
съвременна ВиК инфраструктура. 

Границата с Черно море и трите езера, на-
миращи се на територията на общината, пре-

допределят малко по-специфичните изисквания 
при изпълнението на нашите инфраструктурни 
проекти.  С изготвените технически решения в 
сектор „Води” сме си поставили за цел да изгра-
дим 160 км битова канализация, 40 км дъждовна 
канализация, 85 км водопроводна мрежа, 5 нови 
ПСОВ, с което да присъединим допълнително 40 
хил. е.ж. Основните цели са да се повиши делът 
от населението, включено към канализацион-
ната система, да се осигури екологосъобразно 
пречистване и заустване на отпадъчните води, 
да се модернизира инфраструктурата в района, 
да се създаде привлекателна жизнена среда, да 
се подобри инвестиционният климат в региона. 

Интегрираният проект за 
водния цикъл на град Враца 
несъмнено е един от най-зна-
чимите, които се изпълняват 
на територията на нашата 
община. Неговата стойност 
е 136 млн. лв. Бенефициент е 
община Враца, а асоцииран 
партньор е местното ВиК 
дружество.

Той е разделен на четири 
подобекта. Работи се по три 
от тях - етап I и етап II от 
реконструкция на водопро-
водната и реконструкция и 
удължаване на канализацион-
ната мрежа на Враца, както 
и модернизация на ПСОВ. 
Четвъртият обект е реха-
билитация на стоманен и ре-
конструкция на съществуващ 
азбестоциментов захранващ 
водопровод за града с дължи-
на над 33 км. Строителните 
работи по него все още не са 
започнали. 

Опитът, който натру-
пахме досега, при нас дойде 
най-вече от изпитанията. 
Първото, с което се сблъска 
община Враца при изпълнение 
на водния проект, беше про-
дължилото повече от година 

обжалване на поръчките за 
строителство пред всички 
възможни инстанции. Това 
обжалване доведе до забавя-
не с една година  старта на 
строителството. 

Предизвикателствата 
при изпълнение на рекон-
струкцията на градската 
ВиК мрежа са много. За про-
ектирането са били предос-
тавени неактуални  кадас-
трална и регулационна карта 
на града. Вследствие на кое-
то се е стигнало до преси-
чането на частни имоти с 
трасета на новопроектирани 
водопроводи и канализации. 
Това налага многобройни из-
менения по време на строи-
телството - изготвяне на 
нови проекти за промяна на 
трасета на изграждащата 
се ВиК мрежа, съгласуване-
то им, писане на доклади за 
съответствие, издаване на 
заповеди към разрешенията 
за строеж. Тези допълнител-
ни дейности, непредвидени и 
необезпечени като средства 
и време, налагат непрекъс-
нато реорганизиране на из-
граждането. Само в рамките 
на 2014 г. са направени и уза-
конени повече от 20 същест-
вени проектни промени по 
време на строителството. 

Освен всичко останало 
през 2014 г. лоша шега с нас 
си направи и времето. През 
тази година във Враца падна-
ха най-големите количества 
дъжд от съществуването на 
метеорологичната статис-
тика от 130 години насам. 

Въпреки всичко, което се 
случи на проекта за рекон-
струкция на градската ВиК 
мрежа, община Враца прави 
и невъзможното и на този 
етап има с какво да се пох-
валим. 

Екип на в. „Строител“: Миглена Иванова, Емил Христов, Мартин Слав-
чев, Десислава Бакърджиева, Свилена Гражданска, Ренета Николова

Инж. Добромир Симидчиев, председател на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ: 

Веселина Цакова, гл. инженер в Дирекция 
„Строителство“ към община Бургас:

Но се оказа, че предпроектното проучване е непъл-
но, с недостатъчни изходни данни. Така във фаза-
та на изпълнение трябваше да променяме техно-
логията на пречистване на водата и да възлагаме 
технически анализ за пречиствателната станция. 

Въпреки всички трудности мога с радост да 
заявя, че вече сме на финалната права. Вярвам, че 
проектът постигна своите изначални цели. Той се 
финансира по Оперативна програма „Околна сре-
да 2007 – 2013”. Неговата цел е да се намалят за-
губите на вода, да се ограничат авариите, да се 
изгради канализация в квартали, където все още 
функционират септични ями, да се създаде ефек-
тивност и надеждност на пречиствателните про-
цеси и да се намалят разходите за експлоатация 
и поддръжка. 

Преустановените плащания по ОПОС забави-
ха темпа на работа и наложиха реорганизация на 
ресурсите на строителните фирми в условия на 
финансова необезпеченост. Въпреки това община 
Габрово няма неизпълнени задължения към компа-
ниите. 

С възстановяването на плащанията темпът на 
работа бе напълно възобновен. Вече са положени 
118 км ВиК мрежи, като остават да се изпълнят 
само 2 км. Актуализирани бяха и програмите за 
приключване на работата по асфалтирането на 
улиците до края на 2014 г. Така през 2015 г. в Габро-
во ще функционират модерни пречиствателни съ-
оръжения, реконструирани съгласно най-добрите 
инженерни практики и технологии. 
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The two organizations gathered over 250 representatives of contractors, beneficiaries and executors 
at the fourth conference “Challenges in the implementation of projects under OPE and RDP”

Bulgarian Construction 
Chamber and Bulgarian Water 
Association will work to imple-
ment the reform in the water 
sector. This became clear 
during the fourth conference 
“Challenges in the implementa-
tion of projects under OPE and 
RDP”. The forum was organized 
by the BCC and BWA, with the 
media partnership of “Stroitel” 
newspaper. It gathered over 250 
representatives of contractors, 
beneficiaries and executors. 
The conference was opened 
by Minister of Environment and 
Water Ivelina Vasileva, Minis-
ter of Regional Development 
and Public Works Lilyana Pav-
lova, Eng. Svetoslav Glosov, 
BCC Chairman, and Eng. Ivan 
Ivanov, BWA Chairman. With 
presentations in the program 
joined Deputy Mayor of Sofia 
Municipality Irina Savina, Yana 
Georgieva, chief of Main Di-

rectorate “Operational Program 
Environment” to MEW, Radoslav 
Rusev – adviser in the political 
cabinet of the Minister of Re-
gional Development and Public 
Works, Reneta Georgieva, v.i.d. 
Executive Director of PUDOOS, 
Eng. Dobromir Simidchiev, 
Chairman of the Board of Di-
rectors of Fund FLAG, Pavlina 
Evtimova – expert, Directorate 
“Contracting under Rural De-
velopment Measures”, Bozhi-
dar Popov, expert, Directorate 
“Payment Authorization RDP to 
State Fund Agriculture and oth-
ers. The forum was attended by 
members of the BCC Board and 
regional chairmen. 

“The undone reform in the 
water sector creates problems 
in the construction of projects 
under Operational Program En-
vironment. It is necessary to im-
plement the measures outlined 
in the Strategy for Development 
and Management of the Water 
Supply and Sanitation Sector 
in the Republic of Bulgaria and 
the EC requirement in every 
area of the country to be deter-
mined a single water operator,” 
said at the opening of the con-
ference Eng. Svetoslav Glosov, 
BCC Chairman. “It is high time 
to implement the legislative 
reform to avoid the risk of a 

3-year period without European 
funding in the sector. We should 
seek interim implementation of 
already prepared and passed 
approval projects,” he added. 

 “The most serious prob-
lem in 2014 was suspended 
payments under Operational 
Program Environment 2007 – 
2013”. The implementation of 
many projects was delayed and 
this put in a difficult situation 
construction companies that 
had to continue to pay suppliers 
and subcontractors. I would not 
say that I am optimistic about 
the new operational program 
but I am not a pessimist. The 
reason is that OP Environment 
2014 – 2020 has not yet been 
approved by the EC. Somewhat 
the state can reduce the delay 
if it starts in advance to finance 
projects under OPE 2014 – 
2020 and starts the process for 
award earlier. It would be bet-
ter the new projects to be per-
formed in engineering. We think 
this is the most effective and ef-
ficient award option,” said Eng. 
Glosov. 

He presented the opinion 
of the Bulgarian Construction 
Chamber in support of the 
reform in the water sector to 
ministers Ivelina Vasileva and 
Lilyana Pavlova. 

“For the third year in con-
junction with our partners from 
the Chamber of Builders in Bul-
garia and with the active partic-
ipation of “Stroitel” newspaper 
we manage to gather experts in 
the water sector – people who 
work daily for development of 
the sector to discuss the chal-
lenges in the implementation of 
projects under OPE and RDP 
and what we can do to make 
them more successful,” said 
Eng. Ivan Ivanov in his address 
to participants in the forum. 

According to him, among 
the main problems in the imple-
mentation process is the poor 
communication between vari-
ous participants in the process. 
“It is necessary also to discuss 
the issue for the subsequent 
operation of the new facilities 
and particularly if there are de-
fects how to proceed with their 
elimination. Their maintenance 
is responsibility of water opera-
tors and they are not party to 
the contract to the current oper-
ational period,” said Eng. Ivanov. 

 “We will need a lot of cour-
age and joint efforts to continue 
all activities which we started 
together with most of you in 
2010 – 2011 when was put the 
basis of the reform in the water 
sector,” said Minister of Re-

gional Development and Public 
Works Lilyana Pavlova. “Re-
form” in our country is already 
a dirty word. When one hears 
it, he imagines negative things. 
I hope together to find the right 
solution to this – to be associ-
ated with something positive,” 
said Pavlova. 

“Before we started the 
changes we should say what 
the starting position in which the 
sector currently is. Its condition 
is not good. Huge investments 
are needed. Water losses in 
different regions vary between 
28% and 82%. The average 
figure for the country is 60%, 
which is extremely high and is 
indicative of the old network. 
We need to meet the demands 
of European legislation for sec-
tor Environment. We should not 
forget that there are a number 
of EC infringement procedures 
against Bulgaria. I hope that 
we will make sure they will 
complete without penalties for 
Bulgaria,” said the regional min-
ister.  

According to Pavlova, the 
needed for the water sector 
funds over the next 10 years 
are huge – EUR 11.7 billion. 
“Under OPE 2014 – 2020” can 
be provided over EUR 1 bil-
lion, and under RDP – about 
EUR 100 million. “The amount 
is not small, i.e. we talk about 
nearly BGN 2 billion, which we 
will realize together until 2020,” 
she said. But before the actual 
assimilation of the funds, it is 
necessary to continue with the 
reform in the sector and to com-
plete it by 2016. 

 “On a regional basis and 
on the basis of feasibility study 
will be prepared the applica-
tion forms for the projects to be 
completed by 2020. The Min-
istry of Regional Development 
and Public Works will have a 

leading role in the coordination 
of activities in this process. This 
will create a special council that 
will deal with the reform in the 
water sector. This council will 
be headed by Radoslav Rusev, 
who is adviser in my political 
office,” added Pavlova. “The 
most important thing is in 21st 
century not to continue to be 
the country with most areas of 
water rationing and the prob-
lem with access to drinking wa-
ter. This is our long term goal. 
Steps to it will not be easy but I 
hope they will be successful if 
we unite our efforts,” stressed 
Pavlova. 

“We are completing the 
first programming period under 
OPE. We have repeatedly dis-
cussed issues that concern all 
of us and are connected with 
the implementation of basic 
commitments of the country as 
a member of the EU and imple-
menting the policies on integrat-
ed water management, reform 
of the sector, implementation 
of strategic goals for Bulgaria, 
and the result of all these ef-
forts should be to improve the 
lives of citizens of the country,” 
said Ivelina Vasileva, Minister of 
Environment and Water. “OPE 
experienced no little turbulence 
in the last year. This was per-
haps its most dramatic period – 
of suspended funding from the 
European Commission. For six 
months funding from the state 
budget was also stopped, which 
inevitably affected the construc-
tion sector. I would like to ex-
press my particular gratitude 
for the efforts that were made 
during this period by beneficiar-
ies of the operational program 
– the municipalities that risked 
even their budgets to continue 
to pay off the projects. Thanks 
to construction companies that 
remained at the sites in difficul-

ties infinitely both in terms of 
the ability to operate with work-
ing capital and to maintain its 
workforce and equipment. In 
sector “Water” the state was 
indebted to business on a large 
scale – BGN 800 million. How-
ever, the sites continue to be 
implemented,” added Vasileva 
and reminded that the Europe-
an Commission has already un-
blocked funds under OPE. The 
regular payment on the projects 
has started. “This, of course, 
cannot compensate for all the 
delays. We have very serious 
tasks which are short-termed. 
They are associated with the 
ability to minimize the expected 
loss of funds under the program 
which is in the range of EUR 
140 – 205 million, normalize the 
pace of work  and complete 
projects within the time limit 
under OPE,” said Environment 
Minister. 

“We expect with joint ef-
forts to improve and simplify 
the management of projects. It 
is necessary to focus on their 
effectiveness. The most seri-
ous obstacles are related to the 
conduct of public procurement. 
During the programming period 
2014 – 2020 will be used a 
standardized tender documen-
tation. We expect cooperation 
from BCC and BWA. We will 
work for standardized price ta-
bles so as to facilitate the re-
porting of projects because this 
is not an easy task. Our goal will 
be to simplify any form of inter-
action, not to prolong with years 
technical solutions but to real-
ize rapidly,” said Vasileva and 
added she was convinced that 
BCC and BWA would continue 
to be guarantee for observance 
of the standards related to the 
achievement of quality perfor-
mance because “we all aim at 
one thing – implementation of 
sustainable policies in the sec-
tor.” 

“We hope for a quick ap-
proval of OPE 2014 – 2020 in 
order to begin to realize pro-
jects from the beginning of next 
year and to prevent more zero 
periods. In sector “Water” we 
will rely on BGN 2.5 billion. It is 
insufficient to satisfy all needs 
related to the construction of 
water supply infrastructure. 
This is a resource that should 
not be wasted, so we continue 
in operational order in excellent 
cooperation to discuss the op-
portunities to start as soon as 
possible the period. We will 
build facilities for sludge treat-
ment under OPE 2014 – 2020, 
she said and pointed out that 
during the current period were 
prepared in their technical part 
26 projects, i.e. they are fully 
ready. “We will offer EC the im-
plementation of their infrastruc-
ture part to continue under OPE 
2014 – 2020, in order to have a 
smooth transition between the 
two operational periods,” said 
Ivelina Vasileva. 



PE100RC
PE100 PE100RC

В исторически план развитието на полиетилена, 
предназначен за производство на напорни водопро-
водни системи, основно е било в увеличаване на него-
вата плътност и съответно на неговата якост. От 
ниска плътност (low density) през средна плътност 
(middle density) до висока плътност (high density) и 
съответно от PE32 през PE63, PE80 до PE100. Това е 
довело до възможността да се произвеждат тръби 
с по-тънки стени от по-здрави материали, което на 
свой ред увеличава светлото сечение на тръбите и 
подобрява хидравличната им проводимост, както и 
до възможността да се произвеждат тръби, издър-
жащи по-високи налягания. Най-актуалната стъпка 
в развитието на полиетилена е в производството 
на полиетилен, устойчив на пукнатини (resistant to 
crack - RC), т.нар. PE100RC.

Причината за образуването на пукнатини се дъл-
жи на така нареченото точково (концентрирано на-
товарване) от по-едри късове инертна маса – нат-
рошен чакъл. Явлението започва чрез образуването 
на шупла по външната или вътрешната стена на 
тръбата - по външната повърхност вследствие от 
одраскване, а по вътрешната вследствие от концен-
трация на вътрешните напрежения, илюстрирани на 
фиг. 2.

Основната разлика между PE100 и PE100RC е, че 
PE100RC е в пъти по-устойчив на бавно разраства-
не на пукнатини в сравнение с PE100. Всички други 
свойства и на двата материала са идентични, което 
позволява заваряването между двата материала.

Днес на пазара са известни три основни типа по-
лиетиленови напорни тръби. Еднослойни компактни, 
многослойни коекструдирани (двуслойни и трислойни) 
и еднослойни компактни с външен допълнителен за-
щитен слой (виж фиг. 4).

В тази статия ще разгледаме малко по-подробно 
еднослойните компактни тръби от PE100RC и много-
слойните коекструдирани тръби от PE100 и PE100RC.

Причината за появата на многослойни тръби от 
два материала е, че първоначално суровината за из-
работка на тръби от PE100RC е била значително по-
скъпа от тази за PE100.

Еднослойна компактна тръба от 
PE100RC

Многослойна коекструдирана тръба от PE100RC 
и PE100

Цялото сечение на тръбата е от PE100RC. Само една част от сечението на тръбата е от 
PE100RC. Обикновено външен и/или вътрешен слой. 
Междинният слой е от PE100.

Цялото сечение на тръбата е защитено 
срещу нарастване и разпространение на пук-
натини.

Само една част от сечението на тръбата (външ-
ният и/или вътрешният слой) е защитена срещу нара-
стване и разпространение на пукнатини.

Ако защитният слой от PE100RC бъде нарушен 
така, че да се достигне до слоя от PE100, многослой-
ната тръба губи от своята сигурност срещу нара-
стване и разпространение на пукнатини.

Разликата в цените на изходната суровина за PE100 и за PE100RC е все по-малка в сравнение с 
допълнителната сигурност, която PE100RC имат срещу нарастването на пукнатини.

Това до голяма степен обезсмисля икономисването за сметка на сигурността, което се получава 
при многослойните тръби от PE100 и PE100RC.

Еднослойните компактни тръби от PE100RC – по-доброто и сигурно решение!

Както се вижда и от схемата на фиг. 4, при мно-
гослойните коекструдирани тръби основната част 
от тръбата е от PE100, а само външната и/или въ-
трешната повърхност са от PE100RC, докато при 
еднослойните компактни тръби материалът е само 
един – или PE100, или PE100RC.

С течение на времето разликата в суровините 
намаляла значително и това позволило чисто иконо-
мически да започнат да се произвеждат и еднослойни 
компактни тръби изцяло от PE100RC за нуждите на 
защита срещу бавно нарастване на пукнатини. Към 
днешна дата Пайплайф произвежда само и единствено 
еднослойни компактни тръби, независимо дали са от 
PE100 или от PE100RC. 

От схемите на фиг. 5 и фиг. 6 ясно се вижда, че на 
практика цялото сечение на стената на еднослой-
на компактна тръба от PE100RC е защитено срещу 
бавно нарастване на пукнатини, докато при много-
слойните са защитени само част от външната и/или 
вътрешната повърхност.

Накрая ще завършим с едно сравнение в табли-
чен вид между еднослойните компактни тръби от 
PE100RC и многослойните коекструдирани тръби от 
PE100RC и PE100.

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

Фигура 4

Фигура 5

Фигура 6 
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ние на пешеходци. Мос-
тът над река Върбица ще 
е с дължина 168 м и шири-
на 11,50 м. С триклонно 
пътно кръстовище ще се 
свързва с международно-
то шосе. Ще бъде ремон-
тиран и надлезът над жп 
линията.

„За мен няма важни и 
маловажни обекти. Гор-
дея се с всички тях. Мисля 
единствено за строител-
ство, а моят девиз е „Ра-
бота, работа и пак рабо-
та”, споделя Хаджийски. 

„Дружеството, което 
ръководя, членува в 

Камарата на строителите 
в България 

от самото начало . 
Според мен КСБ трябва 
да продължи да предста-
влява и защитава фир-
мите от бранша. За да 
се подобри ситуацията 
в сектора, е необходимо 
да се води по-задълбочен 
диалог между Камарата и 
нейните членове. Адмира-
ции за работата на екипа 
на в. „Строител”. Следим 
с интерес публикациите 

в изданието на бранша”, 
казва Хаджийски. 

„Моето хоби е море-
то. След като отвориха 
ГКПП Маказа, връзката 
между Кърджали и Бяло 
море стана изключително 
удобна. Затова винаги ко-
гато имам свободно вре-
ме, пътувам натам. Друго 
мое хоби е производство-
то на домашна хаджий-
ска ракия. След като я 
опитат, много хора ме 
питат за съставките. За 
да стане толкова хубава, 
освен гроздето трябва да 
се влага и много любов”, 
завършва своя разказ Ва-
лери Хаджийски.

Мартин Славчев

Изпълнителният ди-
ректор на „Устра Холдинг” 
АД Валери Хаджийски е ро-
ден на 5 октомври 1956 г. 
в Кърджали. В родния си 
град завършва Техникума 
по строителство „Хрис-
то Смирненски” ,  сега 
професионална гимназия. 
Висшето си образование 
получава във Варненския 
икономически универси-
тет, по онова време носещ 
названието ВИНС – Варна. 
Там Хаджийски се дипло-
мира със специалност 
„Икономика на строител-
ството”. Има и няколко 
следдипломни специализа-
ции – във Варна, Гърция и 
Германия. 

Веднага след като за-
вършва ВИНС – Варна, Ва-
лери Хаджийски е разпреде-
лен да постъпи на работа 
в Строително-монтажния 
комбинат – Кърджали. Там 
преминава през цялата ка-
риерна стълбица, за да се 
издигне до длъжността 
генерален директор. След 
приватизацията държавна 
фирма „Устра” се преимену-
ва на „Устра Холдинг” АД, а 
от 1992 г. Валери Хаджий-
ски става изпълнителен 
директор на дружеството. 

„При мен строител-
ството не е семейна тра-
диция. Сам си избрах да се 
занимавам с тази профе-
сия. 

През цялата си кариера съм 
работил само тук, в „Устра 
Холдинг”,

казва строителят. 
„Името на дружество-

то идва от названието на 
средновековната крепост 
Устра, намираща се на 
територията на област 
Кърджали”, обяснява Ха-
джийски. 

През годините строи-
телят е изпълнявал реди-
ца значими обекти както 
на територията на стра-
ната, така и в чужбина. 
Има построени стотици 
жилищни сгради в Ростов 
на Дон в Русия, в София, 
Варна, Кърджали, Арди-
но, Момчилград, Джебел, 
Крумовград и Ивайлов-
град у нас. Освен това е 
участвал в изграждането 
на водопроводни мрежи, ка-
нализации, подпорни стени, 
квартални улици, зони за 
отдих и т.н. 

Всички обществени 
сгради в Кърджали са по-
строени от ръководено-
то от Валери Хаджийски 
дружество. По-значимите 
обекти в тази сфера са по-
щата, Окръжната болница 
„Д-р Атанас Дафовски”, 
местната поликлиника, 
Профсъюзният дом, СОУ 
„П. Р. Славейков”, Ритуал-
ната зала, театър „Дими-
тър Димов”, сградата на 

общинската администра-
ция, както и два хотела. 
Строителят е участвал 
и в разширението на ВЕЦ 
„Студен кладенец”, както и 
в изграждането на моста 
на път Е85 Кърджали – Ма-
каза. 

Разширението на ВЕЦ „Сту-
ден кладенец” 

е част от проекта „Ре-
хабилитация на каскада 
„Долна Арда”. Той включ-
ва цялостна рехабилита-
ция на трите централи 
– ВЕЦ „Кърджали”, ВЕЦ 
„Студен кладенец” и ВЕЦ 
„Ивайловград”. Целта е 
ефективно използване на 
наличния хидро потенциал 
на страната, подобряване 
на екологичните условия 
в района на каскадата и 
увеличаване на електро-
производството от ВЕИ. 
За постигането на макси-
мална разполагаемост на 
мощностите при управле-
нието на електроенергий-
ната система във всяка 
една от централите пое-
тапно е рехабилитиран по 
един хидроагрегат. След 
приключване на дейност-
ите вследствие на уве-
личаване на коефициента 
на полезно действие и из-
граждането на новите съ-
оръжения на ВЕЦ „Студен 
кладенец” общата инста-

лирана мощност на каска-
да „Долна Арда” е повишена 
от 270 МW на 331 МW. 

Проектът е изпълнен 
на основание чл. 6, ал. 3 
от Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на 
климата и във връзка с 
подписания Меморандум 
за сътрудничество меж-
ду България и Австрия за 
изпълнение на съвместни 
дейности.

Ва лери  Хаджийски 
участва в реализацията 
и при опазването и укреп-
ването на археологиче-
ския комплекс Перперикон, 
който е включен в 100-те 
национални туристиче-
ски обекта на България. 
Неговата стойност е 
близо 3,8 млн. лв. и се реа-
лизира по ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013“, съ-
финансирана от ЕС чрез 
Европейския фонд за ре-

гионално развитие.
Извършена е рехабили-

тация и укрепване на по-
сетителската пешеходна 
мрежа в района на Акро-
пола и Скалния проход към 
Свещения дворец. Създа-
дена е и виртуална музей-
на експозиция. Целта е да 
се подобри състоянието 
на археологическия ком-
плекс Перперикон, което 
да помогне за развитие-
то на устойчив туризъм, 
а също така да доведе до 
разкриване на нови работ-
ни места. 

Последният обект, 
върху който работи стро-
ителят, е изграждането 
на пътната връзка между 

Момчилград и трасето за 
граничния пункт Маказа. 
Първата копка бе напра-
вена съвсем скоро – на 15 
ноември т.г. След завърш-
ването на отсечката 
разстоянието за пътува-
щите през Момчилград и 
Крумовград до ГКПП Ма-
каза ще бъде съкратено с 
10-ина км. 

Тя започва от кръго-
вото движение на входа 
на Момчилград и ще се 
свърже към международ-
ния път чрез премоства-
не на р. Върбица. Пътно-
то платно ще е с ширина 
7 м и ще има тротоар от 
едната страна за движе-

Какво е да си обичаш професията и да мислиш постоянно за нея

Мост на път I-5 
Кърджали - 
Маказа

Театър „Димитър Димов”

Снимки авторът и „Устра Холдинг” АД

Кариера Сушево

Разширението на ВЕЦ „Студен кладенец”

Поликлиника
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Георги Сотиров

„Да вземеш трамвай 
до...“ - за тази крилата 
фраза от близкото минало 
се сетих, когато обмислях 
маршрутите на поред-
ния  репортаж по темата 
„София расте и хубавее”. 
Старите столичани я из-
ползваха като: „Вземи „пе-
тицата” до Княжево, вземи 
„тройката” до Подуяне, взе-
ми „единицата” до Вазовия 
квартал”… и прочие култо-
ви наименования из града, 
част от които днес са за-
менени с други, заради раз-
виваща се инфраструктура 
на мегаполиса.

Хванах малко познатия, 
а оказва се, към днешна 
дата и не толкова използ-
ван трамвай №23 до него-
вата крайна спирка… на 
средата на линията под  
„Цариградския комплекс”. 
През лятото на това мяс-
то разговарях с Ивайло 
Цеков - кмета на район 
„Дружба”, който поясни, че 
продължението на трасе-
то е първият от общо 21 
проекта, свързани с гла-
сувания от Столичната 
община договор с Европей-
ската банка за развитие. 
„Вторият етап на участъ-
ка след бул. „Копенхаген” 
ще бъде в жк „Младост”, 
за да се осъществи връз-
ката с бул. „Андрей Саха-
ров” и, разбира се, хората 
да имат достъп до метро-
станция  3”, допълни район-
ният кмет. Това потвърди 
и инж. Любомир Ангелов – 
технически ръководител 
на обекта, от обединение 
„Столични булеварди – Ко-
пенхаген”. 

„Тук искам да споме-
на, че новият пробив под 
бул. „Цариградско шосе” е 
отлична предпоставка за 
някои наложителни проме-
ни в цялостната схема на 
градския транспорт. От 
Столичната община вече 
е възложен мониторинг, 
обсъждаме нови идеи с 
Центъра за градска мобил-
ност”, припомня Цеков. „Ще 
прецизираме новите реал-
ности особено в частите, 
където сега преминава или 
ще преминава трасето 
на метрото. Идеята е за 
оптимизация след изграж-
дането му в нашия район с 
надземните линии – авто-
буси, тролейбуси и трам-
вай”, е становището на 
кмета на район Искър.

Живеещите в един от 
големите столични ком-
плекси -  „Дружба 2”, съв-
сем скоро ще стигат до 
съседния кв. „Младост” за 
има-няма 10 минути с този 
именно трамвай. Паметли-
вите жители на околните 
блокове помнят, че първа-
та копка на трасето към 
планината Витоша беше 
направена още през 1985 
- 1986 г. с начална спирка 
при жп гара Искър. Релсите 
бяха монтирани, но години-
те на прехода не пощадиха 
и този железопътен обект. 
Казвам железопътен не 
случайно. По  изградената 

по това време коловозна 
мрежа  бяха свалени от жп 
платформи и закарани до 
депата първите съветски 
електрички за едва-едва 
прохождащото софийско 
метро, което беше въве-
дено  в експлоатация на 28 
януари 1998 г. Това, между 
другото, но и не съвсем. 
Умни инженерно-строител-
ни глави е имала София и в 
онези далечни години, за да 
могат да напаснат идеи, 
концепции, превратности 
на времето в една  реал-
на подземна и надземна 
транспортна система.

Та въпросният трам-
вай №23 ще стига до ул. 
„Ген. Радко Димитриев” в 
жк „Младост 1” и ще пра-
ви връзка с метрото. Тук 
ще добавим, че той ще се 
ползва и от жителите на 

големия столичен квартал 
покрай новоизградения „Ца-
риградски комплекс” до Гара 
Искър и железопътното 
трасе за Пловдив.

„Станахме търсено 
място за живеене и инвес-
тиции основно и заради 
развитата инфраструкту-
ра. Имам предвид метрото, 
както и  новите трамвайни 
трасета, които предстои 
да влязат в експлоатация”, 
категорична е  д-р Цвета 
Авджиева - кмет на район 
„Младост”. „Политиката на 
Столичната община  дока-
за, че когато се подхожда 
стратегически, и то от 
гледна точка на потребно-
стите на хората, нещата 
се случват”, допълва тя.

Става дума за инте-
ресите на над 150 хиляди 
граждани, които всекиднев-
но пътуват – за работа, 
за училище, към висшите 
учебни заведения, при близ-
ки и познати. С метрото 
се решиха генерални про-
блеми. 

„И не само с придвиж-
ването. На станцията в 
„Младост 3” построихме 
голям паркинг, както е в 
цяла Европа. Човек идва с 
кола до спирката, паркира 
я и продължава към място-
то на работа или учене. 
Центърът на мегаполиса 

остава свободен, доколко-
то това е точната дума. 
За идващите от посока Са-
моков – Пасарел, Кокаляне, 
Панчарево, от „Младост 4”, 
от пловдивското направле-
ние – подземната железни-
ца стана обичайният, бърз 
и надежден транспорт.

Трасето, което сега 
усилено се строи, ще има 
три нови спирки в нашия 
район и с неговото за-
вършване през април 2015 г. 
инфраструктурата на 
„Младост” ще бъде вече в 
друго качество”, заяви за в. 
„Строител” д-р Авджиева.

От „Младост” до „Сер-
дика”, разбира се, ползваме 
метрото. От там зад Съ-
дебната палата „взимаме 
„петицата” за Княжево”. 
Това е другият релсов път, 
по който ще се търсят ев-
ропари по ОПРР от новия 
програмен период. Трасето 
на бързия трамвай до под 
Витоша и до минералната 
чешма в Княжево е с дъл-
жина от 7 км и идеята сега 
е то да се направи модер-
но - с намаляване на шума. 
Любопитно е, че се планира 
да се реконструират и све-
тофарните уредби така, че 
идващите към тях мотриси 
да се пускат с предимство. 
Те ще достигат до 70 км/ч. 
Проф. Майя Иванова от ВТУ 

„Тодор Каблешков”, която  
тясно е свързала богатия 
си научно-преподавател-
ски и професионален път 
с проекти за развитие на 
трамвайния и на железо-
пътния транспорт, оценя-
ва по достойнство идеите 
на Столичната община за 
развитието, както и завър-
шения преди три-четири 
месеца основен ремонт на 
трасето по бул. „България”. 
Тя е категорична, че рас-
те талантливо поколение 
железопътни строители. 
Един от докторантите й 
например разработва теза, 
свързана с шума от град-
ския релсов транспорт, а 
друг в търсенията си ак-
центира върху проблемите 
на новите конструкции на 
градския релсов път.

В интервю за нашия 
вестник Стефка Джага-
рова, зам.-кмет на район 
„Красно село”, ни разказа, 

че по трасето на „петица-
та” предстои нещо много 
интересно и иновативно 
и то е свързано с новата 
визия на района около Руски 
паметник. На дневен ред е 
обсъждане на проект, кой-
то решава движението в 
зоната и пространствено-
то оформление. Предсто-
ящата реконструкция ще 
превърне трасето около 
паметника в класическо 
кръгово, а трамваят ще 
излезе от площада и ще за-
еме крайните югоизточни 
пространства. 

Голямата идея тук е – 
за първи път в столица-
та, а и в страната – да се 
осъществи т.нар. „зелен 
трамвай” или по-точно – 
направата на ново трасе 
около паметника. Техноло-
гията не е много проста, 
но резултатът ще е ат-
рактивен – превозното 
средство ще се движи все 

едно върху килим от тре-
ва… Няма да се виждат 
траверсите и баластрата, 
те ще са покрити по спе-
циална технология. Това 
се налага от настроения-
та сред хората, някои от 
които са за премахване на 
паважа, а другите са про-
тив…

„В новата идея за ре-
шаване на този простран-
ствен проблем около па-
метника има от всичко – и 
ивица паваж, и асфалт, и 
тревни площи. С тази ре-
конструкция ще решим и 
подходите към кръстови-
щето от съседните ули-
ци, т.е. амбицията е да се 
построи истинско кръго-
во движение така, както 
е по правилата. Ние раз-
глеждаме Руски паметник 
като една от емблемите 

на „Красно село”, пояснява 
Стефка Джагарова. Само 
ще припомним, че преди 
повече от 20 години в юж-
ната част на кръстовище-
то бяха положени бетонни 
блокове с релси, по които 
трябваше да се изнесе 
движението на мотриси-
те, когато те напуснат 
кръговото. Сега от бетона 
стърчи арматура, а част 
от железния път е изчез-
нала. Точно там ще бъдат 
затревените трасета.

Ще бъде реконструиран 
и релсовият път по друг 
знаков столичен булевард 
- „Александър Стамболий-
ски“, от пресечката  с бул. 
„Константин Величков” до 
обръщалото в жк „Западен 
парк”. Там ремонт не е пра-
вен близо 25 години. Очаква 
се новите технологии и съ-
оръжения след обновяване-
то да позволят мотрисите 
да се движат с 50 км/ч, кое-
то си е една доста прилич-
на скорост за обезопасено 
трасе в сърцето на града. 
Естествено, нашето пъту-
ване със столичния трам-
вай завърши с преминаване 
покрай лъвовете на едно-
именния мост. Приказка, 
съвършенство на човеш-
кия дух, на инженерната 
мисъл, на строителния 
гений на българина, това 
днес е Лъвов мост. Сякаш 
един малчуган е подредил 
своето Lego някъде навън, 
на простора на улицата. 
Толкова ефирно изглежда 
този район. София расте и 
хубавее… Наистина. 

По ремонтираното трасе на бул. „България”

Връзката на трамвай №23 с жк „Младост” предстои

Около Руски паметник

Лъвов мост сега

Снимки авторът
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Световноизвестната британска дизайнерка носи Ордена на Британската империя, 
живее в бивше училище и обича да поема рискове

Eлица Илчева

Кели Хопън е една от 
световноизвестните 
британски интериорни 
дизайнери. Носителка е на 
Ордена на Британската 
империя, присъден й от 
кралица Елизабет II. Сти-
лът й е прост и по-скоро 
модернистичен. Проекти-
те й красят кориците на 
списания за интериор по 
цял свят.

Прави дизайна на апар-
таменти, частни вили, 
яхти за международни 
клиенти, но се занимава 
и с комерсиални проек-
ти, като обзавеждане на 
хотели, ресторанти и 
офиси. Работи над своя 
собствена линия от кера-
мика, картини, платове и 
килими, които са достъп-
ни за всеки вкус. Въпреки 
това обаче нейното име е 
индикатор за лукс.

Автор е на няколко кни-
ги за обзавеждане – Table 
Chick, East Мeets West, а 
последната – Kelly Hoppen 
Home, е публикувана през 
септември 2007 г. През 
август 2010 г. се появя-
ва на страниците на сп. 
Marie Claire, където спо-
деля: „Ако един дизайнер 
иска да бъде успешен, е 
необходимо да се научи да 
поема рискове.” Заявява, 
че обожава дървения под, 
лакиран в черно. 

Специалистите каз-
ват, че съветите на Кели 
обръщат всичко „надолу 
с главата”, защото тя 
разгражда стереотипи. 
Като например общопри-
етото мнение, че стаите 
не трябва да се претовар-
ват с големи мебели. „Екс-
периментирайте, играйте 
в мащаб“, съветва дизай-
нерката. Според нея в 
една голяма стая големи-
те обекти запълват прос-
транството и го правят 
по-интимно. Дори в едно 
малко помещение предме-
тите могат да излъжат 
очите и да го направят да 
изглежда по-голямо, откол-
кото е.

Детайлите са идеал-
ният начин да се съчета-
ят цветове и текстури 
в интериора, да се живее 

дори в синхрон с природа-
та, да се следват сезони-
те. Използването на конт-
растни елементи, ленти, 
възглавници, калъфки може 
периодично да променя 
външния вид на стаята. 
Така не само Коледа и Ве-
ликден могат да ни носят 
настроение. „Ако добавяме 
характерни за всеки сезон 
елементи и цветове, ще 
сме винаги във времето – 
толкова е лесно“, обяснява 
Кели.

Диванът в хола, който 
е основният стилообразу-
ващ елемент, преди всич-

ко трябва да бъде удобен 
и да отговаря на нуждите. 
Употребата на Г-образен 
или с П-образна форма е 
практична, освен това 
позволява да се подчер-
тае ключов елемент като 
камина.

Кели препоръчва и из-
ползването в интериора 
на възможно най-много 
огледала – големи и малки, 
различни по форма. Заедно 
със стъкло и гланцирани 
повърхности те добавят 
дълбочина на простран-
ството и позволяват игра 
със светлината.

Последният дом на дизайнерката е в сграда на учи-
лище в Южен Лондон, строено през 1860 г. Постройката 
била запазена и не отнело много време да се преустрои 
в жилище. Таванът между двата съществуващи етажа 
е премахнат, като така се освобождава вътрешно прос-
транство с височина 8 м. Общата площ на жилището е 
400 кв. м. Допълнително са изградени мецанин и прос-
торна тераса с прекрасна гледка към Лондон. Запазени 
са старите дървени греди с техните специфични сглобки 
и паркетът, който е боядисан в цвят венге. Метални 
въжета, спуснати вертикално и хоризонтално, укрепват 
зданието и създават интересна графична игра на линии.

Жилището е обединено около огромно правоъгълно 
пространство, в което са обособени кухня, дневна и 
трапезария. Между помещенията няма стени и прегра-
ди. Само трапезарията е отделена от хола с интересен 
параван, който действа по-скоро като скулптурна ком-
позиция.

Пространствата са ясно разграничени и в същото 
време хармонично се вписват едно в друго. Това с особе-
на сила важи за кухнята – освен много функционална тя 
е проектирана така, че да бъде удобно място за съби-
ране на семейството и на приятели. Играта на тъмни и 
светли тонове е подсилена от черно-белите фотогра-
фии, които са акцент в кухнята.

Висящ прозрачен сферичен стол служи за своеобразен 
преход към хола. Това е едно от най-интересните и дръз-
ки решения в интериора, при това без да се натоварва 
пространството.

На екзотичния остров Барбадос е разположен 
последният проект на Кели. Това е къща, макси-
мално приближена до плажа и океанския бряг. Прос-
торните стаи и помещения са направени с много 
стил и мисъл. 

Всъщност къщата е завършена в началото 
на тази година, а дизайнът черпи вдъхновение 
от тропическия климат и идиличните гледки око-
ло мястото, на което е построена. Домът заема 
площ от 650 кв. м и е построен и обзаведен почти 
изцяло в бяло.

Интериорът на имота има универсална визия – 
луксозен, стилен, но в никакъв случай не прекалено 
ангажиращ. В обзавеждането има и отпечатък от 
местния барбадоски стил.

Условно домът бил разделен на няколко апар-
тамента, заради което главното предизвикател-
ство пред архитектите било да създадат прос-
транства, които едновременно са практични и 
функционални. Луксозната резиденция се състои 
от 4 етажа и разполага с 5 спални. На всеки има 
голяма тераса, като най-ниската води директно 
към плажа.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Стралджа
Описание: Дейността по проекта 

предвижда извършването на строител-
но-монтажни работи в изпълнение на до-
говор №28/321/016995 от 30.12.2013 г. за 
безвъзмездна финансова помощ на проект 
по ПРСР. Община Стралджа иска да из-

гради „Пункт за управление на животин-
ски отпадъци” на територията на град 
Стралджа. Предвидено е изграждане на 
нова сграда с всички външни комуникации, 
трафопост, ограждане на дворното прос-
транство, а също така и технологичното 
й оборудване.

Наименование: „Избор на изпълнител за изграждане и техно-
логично оборудване на обект „Пункт за управление на животински 
отпадъци”, община Стралджа, област Ямбол”

Наименование: „Ремонтно-възстановителни дейности на 
Спортен комплекс „Генерал Инзово”, находящ се в УПИ II, кв. „78”, 
с. Генерал Инзово, община Тунджа”

Наименование: Допълнителни строително-монтажни работи 
по изпълнението на проект „Съвременни социални жилища в гр. Видин"

Наименование: Избор на изпълнител за изграждане и техно-
логично оборудване на обект: „Пункт за управление на животин-
ски отпадъци”, общ. Съединение, обл. Пловдив

Наименование: „Изграждане на сграда за персонала на по-
чивен лагер „Смокини“, землище на гр. Созопол“ Наименование: Извършване на строително-монтажни дей-

ности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ 
по договор №06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за 
управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. 
Враца, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономика-
та на селските райони” на „ПРСР 2007 - 2013“

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 989 600 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 105
Срок за получаване на документация за 
участие: 05.01.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 05.01.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община Стралджа, 

залата на общински съвет, находяща се в гр. 
Стралджа, ул. „Хемус“ №12
Дата: 06.01.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Радостина Василева, инж. 
Марчела Егова
Факс: 04761 6982
Адрес: ул. „Хемус" №12
Адрес на възложителя: www.straldzha.net
Телефон: 04761 6464; 04761 6984
E-mail: straldjainf@yahoo.com 

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 873 145.86 лева
Общо количество или обем: За реализира-
не и изграждане на горепосочения обект е 
изготвен проект в съответствие с дейст-
ващата нормативна уредба и при отчитане 
на съществуващото положение на терена. 
Предвижда се изграждане на: Обслужваща 
сграда с помещения за разполагане на хла-
дилна камера за съхранение на замразени 
СЖП; Преддверие пред съблекални - работен 
персонал; Съблекалня - цивилно облекло, мъже; 
Баня - мъже; Съблекалня - работно облекло, 
мъже; Санитарен филтър; Тоалетна - мъже; 
Преддверие пред тоалетна; Стая за почив-
ка и хранене; Канцелария отчетник; Прием-
на рампа; Хладилна камера за съхранение на 
замразени СЖП при температура  -18°С; Хла-
дилна камера за шоково замразяване СЖП при 
температура -35°С; Склад за съхранение на 
опаковки и опаковъчни материали; Помещение 
за измиване на вътрешен амбалаж; Склад за 
съхранение на препарати за миене, дезинфек-
ция и средства за почистване; Офис архив; 

ГРТ; Площадно пространство с паркинг; Ел. 
мрежа; ВиК мрежа; Озеленено – парково прос-
транство ПСОВ; Технологично оборудване и 
Оборудване на офис и битови помещения. 
Подробно описание е дадено в техническото 
задание и документацията за участие.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на документация за 
участие: 29.12.2014 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 08.01.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: сграда на общинска 
администрация гр. Съединение, гр. Съедине-
ние, бул. „6-ти Септември" №13 - Заседател-
на зала
Дата: 09.01.2015 г.  Час: 10:00

За контакти: Георги Руменов
Факс: 0318 23517
Адрес: бул. „6-ти Септември“ №13
Адрес на възложителя: www.saedinenie.
org/?page_id=234 
Телефон: 0318 23921
E-mail: oba_saedinenie@abv.bg  

Възложител: Община Съединение
Описание: Настоящата обществена по-

ръчка включва: Изграждане и технологично 
оборудване на обект: „Пункт за управление 
на животински отпадъци”, общ. Съедине-
ние, обл. Пловдив. Целта е изграждането на 
обект: „Пункт за управление на животински 
отпадъци“, предвиден за финансиране по 
мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката на селските райони" на „ПРСР 
2007 – 2013” и разположен в УПИ 1, кв. „160” 
от територията на гр. Съединение, при съ-

ществуващи благоприятни предпоставки, 
както следва: 1) изградена инфраструктура 
за достъп до имот в регулационните грани-
ци на гр. Съединение в зона, отдалечена от 
имоти с жилищно предназначение, същест-
вуващо захранване с чиста питейна вода и 
електроенергия; 2) близост до животновъдни 
ферми и земеделски производители, потен-
циални източници на СЖП ; 3) изпълняване 
на ангажиментите на община Съединение, 
произтичащи от ЗВМД и касаещи трупове на 
безстопанствени животни и СЖП.

Oсн. предмет: 45212413 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на сгради 
за краткосрочно пребиваване 
Прогнозна стойност: 780 007.09  лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 345
Срок за получаване на документация за 
участие: 30.12.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 30.12.2014 г.  Час: 16:00

Отваряне на офертите: гр. Хасково, пл. „Об-
щински" №1, заседателна зала 2-ри етаж
Дата: 05.01.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Налян Гюджен - директор 
на дирекция СИПЕ
Факс: 038 664110
Адрес: пл. „Общински" №1
Адрес на възложителя: www.haskovo.bg  
Телефон: 038 603372
E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg 

Възложител: Община Хасково
Описание: Предметът на обществената 

поръчка включва премахване на съществуващи 
стари паянтови бунгала и изграждане на тяхно 
място на самостоятелна сграда за персонала 
на Почивна база на община Хасково. Обособя-
ват се следните помещения: На кота  -2,85 се 
предвиждат помещения за пране, гладене на 
спално бельо, битови помещения и други спо-
магателни такива за съхранение на инвентар. 
Ще се оформи и стая за охрана. Поради спе-
цифичния терен и денивелацията това ниво в 
по-голямата си част е полуподземно. На кота 
+0,00 са проектирани фоайе със стълбище към 
подпокривното пространство, коридор с 14 
стаи за персонала, работещ сезонно в лагера 
– домакин, камериерки, кухненски работници, 
сервитьори и др. Стаите са предвидени с тера-
си, с по две легла и самостоятелен санитарен 
възел. На кота +2,80 се предвиждат фоайе със 
стълбище и коридор с 14 бр. стаи за персонала, 
работещ сезонно в почивната база. Стаите са 
с тераси и също са с по две легла и самостоя-
телен санитарен възел. Стените и таваните 
на помещенията е предвидено да се боядисат с 
латекс. Таваните в използваемото подпокривно 
пространство ще се изпълнят с гипсокартон 
и минерална вата над него. Настилките в по-
мещенията са предвидени с гранитогрес. В 
мокрите помещения са предвидени облицовки 
по стени с фаянс по цялата височина, окачен 
таван тип „Хънтър“ и настилки с теракот. 
Предвидена е дограма с РVС профил и стъклопа-
кет. Покривът на сградата е предвиден дървен, 
скатен, покрит с дървена обшивка и покритие 

с ондолин , топлоизолация – минерална вата 
10 см, разположена между дървените ребра. От-
водняването на сградата е външно. Фасадите 
се оформят с декоративна структурна мазилка 
– 2 см, и облицовка по цокъл с естествен камък. 
Терасите се оформят по следния начин: пара-
пет – зидария с монтирана метална ръкохват-
ка или ажурен за посочените в архитектурния 
проект помещения. Между отделните тераси 
се предвижда монтаж на ажурни разделителни 
пана. Конструкцията на сградата е монолитна 
стоманобетонова. Предвижда се изпълнение 
на ел., ВиК и пожароизвестителни инсталации, 
както и оформяне на околосградното простран-
ство. Ел. инсталациите включват външно ел. 
захранване, осветителна инсталация, силова 
инсталация, заземителна инсталация. Изпъл-
нението на сградата ще протече в два етапа. 
Първият етап включва – премахване на стари-
те сгради и разчистване на терена за бъдещо 
строителство, изпълнение на грубия строеж 
на сградата, а именно част конструктивна – 
монолитна стоманобетонова конструкция с 
покрив дървена покривна конструкция с дъсчена 
обшивка, полагане на паро- и хидроизолациите 
по покрива, изпълнение на тенекеджийските 
работи по покрива, изпълнение на зидарските 
работи. В този етап на строителството се 
включва изпълнението на част от външни ВиК 
отклонения. Вторият етап от строителство-
то включва всички довършителни работи по 
сградата, завършване на външните ВиК откло-
нения, вътрешни ВиК , ел. и пожароизвестител-
на инсталации, благоустрояване на околосград-
ното пространство.

Възложител: Община Тунджа
Описание: Поръчката се възлага във връз-

ка с реализацията на проект по мярка 321 „Ос-
новни услуги за населението и икономиката в 
селските райони” по проект „Възстановява-
не на спортен комплекс с. Генерал Инзово“, 
община Тунджа, в изпълнение на тристранен 
договор №44/3/3211215/10.09.2014 г. между 
Държавен фонд „Земеделие” - от една стра-
на, „Местна инициативна група –Тунджа” - от 
друга страна, и община Тунджа. Обществе-
ната поръчка включва извършване на ремонт 
и възстановяване на открит плувен басейн с 
размери 25х12,50 м с необходимата към него 

инфраструктура, изграждане на съблекални 
и външни душове към съоръжението. Възста-
новяване на съблекалнята към футболното 
игрище, възстановяване на комбинираната 
площадка за волейбол и баскетбол, оборудва-
ни с баскетболни табла и комплект стойки и 
мрежи за волейбол.Възстановяване и модер-
низиране на водопроводната и канализацион-
ната инфраструктура и електрическата ин-
сталация на спортния комплекс. Заложените 
за изпълнение в инвестиционния техническия 
проект количества и видове СМР са посоче-
ни в приложената към документацията Коли-
чествена стойностна сметка.

Oсн. предмет: 45212100 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на съоръ-
жения за отдих и развлечения 
Прогнозна стойност: 311 833,05 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 100
Срок за получаване на документация за 
участие: 29.12.2014 г.  Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 29.12.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала 

на община Тунджа, пл. „Освобождение” №1, 
гр. Ямбол.
Дата: 30.12.2014 г.  Час: 11:00

За контакти: Галина Иванова - началник от-
дел „Обществени поръчки"
Факс: 046 661574
Адрес: пл. „Освобождение" №1
Адрес на възложителя: www.tundzha.net 
Телефон: 046 684305
E-mail: contracts@tundzha.net  

Възложител: Община Видин
Описание: Предметът на обществената 

поръчка, възлагана от община Видин, включва 
допълнителни строително-монтажни рабо-
ти по изпълнението на проект „Съвременни 
социални жилища в гр. Видин". В рамките на 
проект „Съвременни социални жилища в гр. Ви-
дин" по схема за предоставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 
„Подкрепа за осигуряване на съвременни со-
циални жилища за настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностой-
но положение" са възникнали допълнител-
ни количества СМР, които са предвидени в 
проекта, но не са остойностени в КСС по 
договор №BG161PO001/1.2-02/2011/001 - S - 
06/11.07.2013 г., сключен между Обединение 
„Ново начало – 2013” и община Видин. Именно 
тези допълнителни количества са включени 
в предмета на настоящата поръчка и форми-
рат обема . Те са подробно описани в прило-
жената към настоящата документация коли-
чествена сметка.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 207 581,3 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на документация за 
участие: 30.12.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 06.01.2015 г.  Час: 16:00

Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на община Видин
Дата: 07.01.2015 г.  Час: 10:30
За контакти: Добромир Дилов
Факс: 094 601132
Адрес: пл. „Бдинци" №2
Адрес на възложителя: www.vidin.bg
Телефон: 094 609416
E-mail: kmet@vidin.bg

Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 5
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 08.01.2015 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 08.01.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Роман бул. „Хрис-
то Ботев“ №136, зала 22, ет. 2

Дата: 09.01.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Красимир Петков - Кмет
Факс: 09123 2349
Адрес: бул. „Христо Ботев“ №132 - 136
Адрес на възложителя: http://www.roman-bg.
com
Телефон: 09123 2064
E-mail: romanoa@abv.bg 

Възложител: Община Роман
Описание: СМР с цел изграждането на 

пункт за управление на животински отпадъци 
в имот УПИ IV-1027, кв. „71”, по КК на гр. Роман.
Строежът представлява сграда с предназна-
чение - Пункт за управление на животински 
отпадъци, свободно ситуирана в имота. Сгра-
дата е едноетажна постройка и съдържа ра-
ботни помещения, хладилни камери, помещения 
за персонала, складови и санитарни помеще-
ния, умивалня, помещение за ел. табло и офиси. 
Всички помещения са свързани пространстве-
но чрез приемна рампа. СМР дейностите са 
подробно описани в Техническата специфика-
ция на поръчката и КС.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 

Прогнозна стойност: 689 450 лева
Общо количество или обем: Необходимо 

е да се изпълнят следните видове работи по 
приложената количествена сметка: - Земни 
работи, - Доставка и монтаж на метална кон-
струкция – колони, ферми, конзоли и столици 
- Доставки и монтаж на пенополиуретанови 
сандвич панели с необходимата дебелина, - 
Доставка и монтаж на дограма. - Доставка и 
монтаж на оборудване на помещенията. - Дос-
тавка и монтаж на асфалтобетонова смес за 
асфалтиране на вътр. обходен път, предвижда 
се и част ел. и ВиК. Ще се направи озеленяване.
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Международният кон-
сорциум Ai rbus поиска 
патент за „самолет на 
бъдещето“, който прили-
ча на летателен апарат, 
изкаран от фантастичен 
роман от 50-те години. 
Ако проектът е успешен, 
хората ще пътуват в 
машини, които се при-
ближават значително до 
представите на човек за 

летяща чиния.
„Целта на изобрете-

нието е да предоста-
вя просто, икономично 
и ефикасно решение на 
някои проблеми или поне 
отчасти да премахне се-
гашните недостатъци”, 
се казва в документите 
за патента. Според ди-
зайнерите на самолети 
цилиндричната форма е 
удобна за херметично за-
творените кабини, но ог-
ромното налягане в два-
та им края изисква много 

здрави и тежки обшивки.
Новият дизайн отго-

варя на идеите на някои 
производители за следва-
щата стъпка в подобря-
ването на ефикасността 
при разходването на го-
риво. 

Сред другите странни 
и футуристични идеи, па-
тентовани от фирмата, 
е икономична класа със 
седящи места за пасаже-
ри, които приличат на се-
далка на колело, шлемове 
с виртуална реалност за 

забавление на пътниците 
по време на дълги полети 
и пилотски кабини без 
прозорци.

„ Летящата  чини я “ 
обаче е най-радикална-
та идея за променяне на 

дизайна на самолетите, 
предлагана досега. Прос-
тото и ефикасно решение 
ще изисква пътниците и 
стюардите да ходят по 
криви пътеки. Диаграми-
те, приложени към доку-

ментацията за патенти-
те, сочат, че пътниците 
ще се качват в самолета 
по стъпала, които водят 
до врати, разположени 
в средата на летящото  
устройство.

Airbus поиска патент за „самолет на бъдещето“

Известният американ-
ски бизнесмен Елън Мъск, 
основал компанията за 
производство на електро-
мобили Tesla и космическа-
та корпорация „Спейс Екс“, 
подготвя нов амбициозен 
проект. Той планира да 
изпрати на околоземна 
орбита около 700 неголе-
ми телекомуникационни 
спътника, които ще оси-
гуряват достъп до интер-
нет в целия свят. Според 
предварително изготвен 
анализ това ще е възмож-
но, ако апаратите не са 
с тегло, което надхвърля 
113 кг. По този начин те 
ще са с два пъти по-леки 
от телекомуникационни-

те спътници, работещи 
сега в орбита на Земята. 
Освен това се очаква, че 
апаратите на Мъск ще 
са много по-евтини от 
сегашните аналози. На 
този етап стойността 
им няма да надхвърля 1 
млн. долара. 

Предвидено е те да бъ-
дат изведени на орбита 
от ракетите на компани-
ята „Спейс Екс“ – Falcon 9. 
Бизнесменът предвижда 
да изгради и нов завод за 
производството на ин-
тернет спътниците. По 
всяка вероятност ще бъде 
разположен във Флорида. 
Ако той успее да изведе в 
орбита 700 апарата, него-

вата групировка ще е 10 
пъти по-голяма, отколко-
то е на най-големия в све-
та оператор за спътнико-
ва телефонна връзка – на 

американската компания 
Ir id ium Comminicat ions. 
Предвидено е в проекта 
да бъдат инвестирани 
1 млрд. долара.

Интересен нов проект 
на Националното управле-
ние по въздухоплаване и 
изследване на космическо-
то пространство (НАСА) 
предвижда шестима ас-
тронавти да изкарат бли-
зо 8 месеца в изолация на 
хавайския вулкан Мауна-
Лоа. Целта на екстрем-
ното изживяване е да ус-
танови с какви социални и 
психологически проблеми 
може да се сблъскат ас-
тронавтите при тази си-
туация. 

При максимално близки 
до Марс условия шестима 
души – три жени и трима 

мъже – ще живеят под спе-
циален купол на пустинен 
склон на вулкана. На учас-
тниците в експеримента 
ще бъде разрешено да на-
пускат „жилището” само 

за „космически разходки”, 
използвайки обемисти 
изкуствени скафандри. 
„Трябва да научим повече за 
това, как действа човеш-
кото съзнание, как отдел-

ните личности влияят на 
отбора и как динамично се 
развива екипът в течение 
на времето, така че отра-
но да се предвиди как ас-
тронавтите ще реагират 
на продължително косми-
ческо пътешествие”, заяви 
ръководителят на проек-
та, професорът от Хавай-
ския университет Ким 
Бинстед. Това е втората 
фаза на изследването. 
През първата космонав-
тите бяха затворени за 
4 месеца, а през третата 
ще са 12. НАСА планира да 
осъществи полет на човек 
до Марс към 2030 г. 

Френски изследователи разработиха система за 
автономно управляване на кола без шофьор. За целта 
превозното средство на бъдещето ще използва серия 
от видео камери, които ще изчисляват маневрите до 
милиметър. Иновативната техника ще е евтина и ще 
е приспособима за маршрути с разстояние около 1 км в 
райони, където средата се променя малко – индустри-
ални обекти, летища, атракционни паркове. Авторите 
на проекта са изследователи от университета „Блез 
Паскал”. Те работят още от 2006 г. над създаване на 
кола за автономно придвижване без шофьор, която поз-
волява да се превозят до 10 души на къси разстояния. 
Процесът е разделен на два етапа. През първия се засне-
ма с камера маршрутът. Това позволява да се открият 
всички важни „точки” в заобикалящата го среда. През 
втория автомобилът е управляван автоматично и не-
престанно контролира траекторията си на движение, за 
да може кадрите от камерите, с които е оборудвана, да 
съответстват възможно най-точно на предварително 
заснетия маршрут. Първоначалното видео играе роля 
на виртуална мантинела, с която трябва да се съобра-
зи автомобилът при автономното си придвижване. Той 
може да преодолее непредвидени препятствия по пътя 
си, като намали скоростта си или като спре. За целта е 
нужно препятствията да бъдат открити на разстояние 
не по-малко от 50 м. 

Зашеметяваща сграда 
във Франция ще привлича 
любителите на вино. Блес-
тящ в нощта, винарски-
ят склад „Баджо-Пиешо” 
е нещо по-различно от 
обикновена постройка за 
сортиране на вина. Отвъ-
тре структурата прилича 
на стандартен хамбар, но 
външната страна е оза-
рена от мрежа от LED 
светлини, които придават 
приказен вид на мястото. 
Складът за съхранение е 
обвит в дебел бял бетон, 
а малък ров, пълен с вода, 
обгражда предната част 
на сградата. През деня тя 
отразява небето и околни-
те дървета.

Нощем обаче се раз-
крива  ис т и н с кат а  й 

същност. Мрежата от 
светодиодни светлини 
по фасадата напомня на 
звездно небе. Те се от-
разяват във  водното 
огледало, добавяйки дра-
матизъм към зданието. 
Сградата е особено впе-
чатляваща, когато човек 
се приближава с кола към 

нея, тъй като боровете 
от околния пейзаж обра-
зуват рамка за тази бляс-
кава картина. За разлика 
от светлинния екстериор 
интериорът е облицован 
с черен корк, който не 
само създава контраст, 
но също така осигурява и 
изолация.

Американската компания Terrafugia 
си поставя доста амбициозна задача да 
измисли лек самолет, който може да се 
придвижва и по пътищата като авто-
мобил. За целта те създават прототип, 
наречен Transition. За модела на Terrafugia 
Федералното управление на гражданска-
та авиация прави изключение – на колата 
й е позволено да тежи 649 кг и формал-
но остава „лек спортен самолет“, чиято 
маса по закон трябва да е с 50 кг по-мал-
ко. И във въздуха, и на земята превозно-
то средство се задвижва от двигател 
Rotax 912iS с мощност 100 к.с. На пътя 
моторът привежда в движение задните 
колела и позволява максимална скорост 
от 100 км/ч. Като самолет двигателят 
започва да върти трилопатен пропелер 
в задната част на каросерията. В небе-
то максималната скорост е 184 км/ч. В 
готово за полет състояние ширината на 
летящата машина е 8 м, а при събрани 
крила – само 2,3 м. В Transition могат да 

се съберат двама души, включително пи-
лотът. Освен това на борда може да се 
вземе малко багаж, но трябва да сте по-
внимателни – максималното натоварване 
с пилота и пътника е 227 кг.

Първите модели от тази кола-само-
лет се очаква да бъдат доставени дого-
дина. Цената е 279 хил. долара с 10 хил. 
депозит. При банкрут обаче компанията 
обещава да върне аванса.
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Лидерите на Г-20 решиха по вре-
ме на срещата си в австралийския 
град Бризбейн да се създаде Глобален 
инфраструктурен център за предос-
тавяне на средства за реализация 
на мащабни проекти. Целта е да се 
улесни реализацията на начертаната 
многогодишна инфраструктурна про-
грама на Групата на 20-те в рамките 

на тази инициатива.
Предвижда се центърът да помогне 

за постигане на конкретни резултати, 
като работи в тясно сътрудничество 
с правителствата, частния сектор, 
национални, регионални и международ-
ни банки за развитие, международни 
организации и други заинтересовани 
страни. Той ще обедини експертния 
потенциал на тези организации за по-
нататъшно подобряване функционира-
нето на инфраструктурните пазари.

Два нови жилищни не-
бостъргача ще бъдат из-
градени на 5Pointz – място, 
известно като Меката на 
графити изкуството в Ню 
Йорк.

Това е фабрика в Куинс, 
използвана години наред 
като открита изложбена 
площ не само от мест-
ните художници, но и от 
целия свят. За творбите 
си артистите използват 
фасадата на сградата, 
която е с обща площ 19 
хил. кв. м. През 2013 г. оба-
че мястото изненадващо 
е варосано и по-късно се 
оказва, че там ще бъдат 
изградени нови сгради. Съ-
барянето на бившата фа-
брика започва през август 
2013 г. и се очаква да при-
ключи до края на 2014 г. 

Плановете за обновя-
ването на мястото пре-
дизвикват недоволство-
то на художниците, които 
негодуват не само заради 
унищоженото изкуство, 
но и заради намерението 
на инвеститора G&M да 

използва наименованието 
5Pointz като търговска 
марка за бъдещия ком-
плекс. Планира се строи-
телството на две здания 
– на 41 и 47 етажа, които 
ще предложат на пазара 
1000 нови апартамента. 

За момента службата по 
патенти и търговски мар-
ки на САЩ е отказала да 
регистрира исканото от 
него име, тъй като то е 
много сходно на друго, 
вече регистрирано. Иска-
нето може да бъде разгле-
дано отново до 6 месеца. 
За да тушира напреже-
нието сред артистични-
те среди, инвеститорът 
е обявил, че планира да 
отдели около 1100 кв. м 
за студиа и изложбени 
зали за художниците. Ос-
вен това от компанията 
уверяват, че ще бъдат 
добавени външни стени 
и вътрешни пешеходни 
пътеки между двата не-
бостъргача, които ще ос-
танат запазено място за 
графити.

Туристите  в  Лон -
дон имат нова атракция 
– стъклена пешеходна 
пътека на Тауър Бридж, 
разположена на 42 м над 
р. Темза. Тя дава възмож-
ност на посетителите 
да наблюдават движение-
то по моста и на реката. 
Новото съоръжение стру-
ва 1 млн. паунда, а билет-
чето за преминаването 
през него е едва 9 паунда. 
Стъклената пътека е из-

градена от отделни пане-
ли с размери 11 м на 1,8 м. 
Втора такава ще бъде от-
крита в източната част 
на моста на 1 декември. 
Според някои гледката 
надолу спира дъха, а други 
я намират за ужасяваща. 
Най-добре запознатите 
твърдят, че си струва да 
се премине по нея, когато 
Тауър Бридж се вдига. Вся-
ка година това се случва 
общо 850 пъти.

Малка спалня и баня, издигнати над земята 
на височината на обикновен крайпътен билборд, 
с размерите и формата на тристенен билборд – 
това представлява проектът за временни жили-
ща за бездомни. Той е на трима архитекти от 
Банска Бистрица в Словакия – Михал Полачек, Ма-
тей Недоролик и Мартин Лий Кениц. 

Според авторите на идеята, която търси фи-
нансиране чрез глобалната платформа за даре-
ния Kickstarter, с построяването на домовете в 
билбордовете се пести място, а и ресурс, тъй 
като не е нужно да се търсят специални терени 
и ще се използват вече готовите рекламни кон-
струкции. Проектът, наречен „Грегъри”, разчита 
на идеята, че ще се намерят достатъчно много 
рекламодатели с интерес да промотират жили-
щата на бездомните. Авторите на концепцията 
целят да наберат 41 000 паунда, за да изградят 
прототипа на малкото убежище и да го изпитат, 
преди да бъде въведено за ползване. 

Учени от цял свят ще 
обсъдят идеята за въз-
становяването на едно от 
Седемте чудеса на света 
– Родоския колос. На едно-
именния остров ще бъде 
организирана специална 
конференция по въпроса, 
която ще се състои през 
пролетта на 2015 г. Това 
съобщи кметът на града 
Фотис Хадзидякос. „Вина-
ги сме мислели за възста-
новяването на колоса. Це-
лесъобразността на това 
и всички други подробнос-
ти трябва да бъдат об-
съдени със специалисти”, 
допълни Хадзидякос.

Според него някои от 
най-изтъкнатите скулп-
тори и архитекти в света 
изявили желание да се зах-
ванат с проекта. Родоски-
ят колос е представлявал 

бронзова статуя, висока 
34 м. Тя е била издигната в 
чест на Хелиос – древног-
ръцкия бог на Слънцето. 
Неин автор е скулпторът 
Харес от Линдос. Той е 

построил статуята 
за 12 години – от 292 
до 280 г. пр.Хр. Сред-
ствата за гигантския 
монумент били събра-
ни от продажбата на 
счупените оръжия, 
с които Деметрий I 
Македонски обсадил 
острова със своята 
40-хилядна войска. Жи-
телите му искали да 
се отблагодарят за 
застъпничеството, 
което вярвали, че Хе-
лиос направил за тях. 
Освен че го почитали 
като бог на Слънцето, 
местните хора вяр-
вали, че той е създал 

острова и го е изнесъл на 
ръцете си от морските 
дълбини.

Според легендата тво-
рението на Харес пред-

ставлявало висок и стро-
ен юноша с лъчист венец 
на главата. Той стоял на 
мраморен постамент, 
леко наклонен назад, и на-
прегнато гледал надолу. 
Статуята се издигала 
точно на входа в приста-
нището и била видима от 
близките острови. Влиза-
щите кораби минавали под 
разкрачения Хелиос.

В основата си статуя-
та била направена от гли-
на. Отгоре била покрита с 
бронзови листове. За гран-
диозния монумент били 
използвани 500 таланта  
(13 т) бронз и 300 талан-
та (8 т) желязо. Колосът 
обаче се издигал сравни-
телно кратко време – 54 
години. През 226 г. пр.Хр. 
статуята била разрушена 
от земетресение.

Три душа ще бъдат монтирани близо до бази-
ликата „Свети Петър” в Рим. Папата традицион-
но мие краката на бедните в деня преди Разпети 
петък. Но сега Ватиканът разкри плановете си 
за предложения за целогодишни бани за бездомни-
ци. Скоро те ще могат да се измият и да сменят 
дрехите си в сянката на известната църква. Ос-
вен това Ватиканът също помага на 10 енории в 
италианската столица да осигуряват достъп до 
душове. Папа Франциск, който беше „Личност на 
годината” на сп. „Тайм”, е издигнал в основен при-
оритет борбата с бедността. Той призова лиде-
рите от срещата в Австралия на Г-20 да поемат 
отговорност за „бедните и маргинализираните”.

Световноизвестни архитекти, сред които 
Заха Хадид, Стивън Хол, Франк Гери и Бернар Чуми, 
подкрепиха петиция в защита на училище, проек-
тирано от архитекта модернист Хелмут Рихтер. 
Австрийският творец, който почина тази година, 
е автор на впечатляващата сграда на Техникума 
по науки във Виена, която се отличава със стома-
нено-стъклена конструкция. Училището е завър-
шено през 1994 г. Интерес представляват не само 
формата на зданието, но и класните стаи, в които 
са изложени различни промишлени детайли и еле-
менти. Кампанията в защита на сградата е пре-
дизвикана от планове за реконструкцията й, които 
предвижват демонтирането на някои елементи, 
което според противниците на идеята ще разруши 
шедьовъра на Рихтер.

Според привържениците му неговата архитек-
тура е имала траен ефект върху възпитаниците на 
учебното заведение и съхраняването на зданието 
в автентичния му вид е важно за опазването на 
австрийската архитектурна наука. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Водещ на централ-
ните новини, военен 
репортер, бестселъ-
ров автор и универси-
тетски преподавател, 
Жозе Родригеш душ 
Сантуш се нарежда 
след най-популярните 
и уважавани личности 
в Португалия. Но него-
вата слава отдавна е 
надхвърлила границите 
на родината – първо с 
авторитетни между-
народни награди като журналист, а след това и с ог-
ромния успех на романите му. 

Според многобройните му почитатели най-силна 
страна в книгите му е обективният анализ на инте-
ресни теми, които засягат съвременното общество. 
Във всяко заглавие от поредицата с главен герой про-
фесора криптолог Томаш Нороня авторът ни поднася 
синтез от пространни проучвания на най-различни 
актуални въпроси. В „Ръката на Сатаната“ той се 
спира на най-горещата и обсъждана тема през по-
следните години – световната финансова и иконо-
мическа криза. На достъпен и разбираем език Жозе 
Сантуш посочва и разяснява истинските причини за 
пораждането на рецесията и отражението й върху 
страните от Европейския съюз. Стъпвайки на реални 
факти и документи, той дори не се притеснява от-
крито да посочи виновниците, довели до нея. Разбира 
се, всичко това е умело вплетено в поредните при-
ключения на симпатичния Томаш Нороня. 

Разрастващата се финансова криза засяга се-
риозно европейските страни. Навсякъде се налагат 
строги мерки за ограничения, включително и в уни-
верситета, където преподава Томаш Нороня. Докато 
професорът се опитва да се справи с новото си поло-
жение на безработен, той случайно среща приятел от 
ученическите години. Мъжът твърди, че е преследван, 
и търси къде да се скрие. Томаш го кани в дома си, но 
скоро и двамата са принудени да бягат от наемни 
убийци. По време на преследването приятелят на про-
фесор Нороня е смъртоносно ранен. Преди да издъхне, 
той доверява на Томаш, че е скрил компрометиращ 
диск с разобличаваща информация. 

Междувременно Международният наказателен 
съд завежда дело срещу виновниците за рецесията 
по обвинения в престъпления срещу човечеството. 
За да възтържествува справедливостта обаче,  съдът 
се нуждае от изчезналия диск. Томаш трябва да раз-
шифрова поредната криптограма, за да се добере до 
ценната улика. Но това е много опасна задача, защо-
то дискът съдържа шокираща информация за прес-
тъплението на века – умишленото предизвикване на 
световната криза... 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

След като Godsmack не успяха да 
дойдат през 2012 г. в София поради 
здравословни проблеми на вокалиста 
им Съли Ерна, догодина американски-
те рокаджии ще гостуват в Бургас. 
Те ще бъдат едни от хедлайнери-
те на първото издание на Summer 
Chaos Festival, който ще се проведе 
на 16 юни на стадион „Лазур”.

Godsmack имат зад гърба си 4 
номинации за „Грами”, десетки хито-
ве и рекордни продажби в световен 
мащаб. Още първият им албум All 
Wound Up (1997) придобива златен 
статут и се продава в рекордни-
те 3 млн. копия. През 2003 г. излиза 
експлозивният сингъл I Stand Alone, 
включен в саундтрака на филма 
„Кралят на скорпионите”.

Песента носи на бандата 2 но-
минации за „Грами” и до днес е едно 
от най-емблематичните парчета на 
групата. 18 години след събирането 
си Съли Ерна и компания продължа-
ват да създава хит след хит. По-
следният албум на американците – 
1000 hp, излезе преди броени месеци. 

Именно в негова подкрепа Godsmack 
тръгват на голямо световно турне, 
част от което е и участието им на 
Summer Chaos Festival в Бургас. 

Групата ще пристигне в Бълга-
рия в състав: Съли Ерна – вокали, 
ритъм китара, кийбордове, хармони-
ка, перкусии; Роби Мерил – бас; Тони 
Ромбола – соло китара, беквокали; 
Шанън Ларкин – барабани. 

Организаторите на фестивала 
– M. E. Music, обещават съвсем ско-

ро да обявят и втория хедлайнер за 
вечерта. По думите им това ще е 
любимо за рок феновете у нас и по 
света име и ще е първото му учас-
тие в България.

Билети за Summer Chaos Festival 
вече са в разпространителската 
мрежа на Ticketpro. В продажба ще 
бъдат пуснати билети само за те-
рена на стадион „Лазур”, които са 
разделени на три ценови категории 
– 65, 85 и 110 лв.

Групата ще бъде единият от хедлайнерите на Summer Chaos Festival

Независими книжарници са в 
равностойна надпревара с тези, 
които са част от вериги, в нацио-
налния конкурс „Моята любима кни-
жарница”. Това показват първите 
временни резултати, оповестени 
от организаторите ИК „Кръгозор”. 
До 10 декември 2014 г. всеки има 
възможност да гласува на www.
lubimaknijarnica.com.

За момента на челните 6 места 
се намират 4 независими книжар-
ници и 2, които са част от вериги. 
В първите 20 позиции има абсо-
лютна равнопоставеност между 
двата типа – 10 на 10, което прави 
борбата за първото място още по-
оспорвана. 

Конкурсът започна с летящ 
старт, след като само през първа-
та седмица бяха събрани над 4000 
гласа. „Първоначално най-голяма 
активност имаше в София и Варна, 
но се наблюдава засилване на гла-

суването и в други населени места 
в България. В момента сред първи-
те 20 места са 13 книжарници от 
страната, а 7 са от столицата. 
Има тенденция тези от по-малки 
градове да се придвижват напред 
в класирането и това доведе до ня-
колко изненадващи размествания. 
Първите 2 в общото класиране са 
с много близки резултати, във Ва-
рна двете най-харесвани книжар-
ници ги делят само 7 гласа. Твърде 
малка е разликата и в останалите 
позиции, затова всеки глас е ва-
жен. Остава един месец до края на 
конкурса и сме в очакване на още 
неочаквани обрати”, споделят от 
„Кръгозор”.

Продължението на хи-
товата комедия от 2011 г. 
отново събира актьорите 
Джейсън Бейтман, Чарли 
Дей и Джейсън Съдейкис, 
които се превъплъщават 
в симпатичните неудач-
ници Ник, Дейл и Кърт. Ре-
жисьорът Шон Андерс има 
много ясна идея какво да 
представлява продълже-
нието: „Искахме да бъде 
отделна история – не прос-
то трима нови шефове и 
три нови начина да ги уби-
ем. Искахме да са същите 
тези момчета, които са 
толкова забавни и всички 
обичаме, в изцяло нова лу-
дори. Тя ги вкарва в ситуа-
ции, които не могат да си 
представят, и ги води до 
отчаяни решения, които 
измислят.”

След като им е писнало 

да се подчиняват на някого, 
Ник (Бейтман), Дейл (Дей) 
и Кърт (Съдейкис) реша-
ват сами да си станат 
шефове, като започ нат 

собствен бизнес. Този път 
мечтите им за предпри-
емачество умират, когато 
безскрупулен инвеститор 
открадва изо бретението 

им и всички пари, които 
имат. Изиграни и отчаяни, 
тримата кандидат-пред-
приемачи измислят обър-
кан план да отвлекат сина 

на инвеститора и да ис-
кат откуп за него, за да си 
върнат компанията. Как-
то може да се предположи 
обаче, нещата изобщо не 
се развиват по предвари-
телните планове...

„Малките нещата са 
това, което кара хората 
да се смеят най-силно – 
както когато влизат с 
взлом в къща или се опит-
ват да излязат от къща, 
или просто когато си се-
дят в колата и се опит-
ват да направят неща, 
на които просто не са 
способни. Мисля, че точно 
това му е чарът”, споделя 
Чарли Дей.

Шон Андерс добавя, че 
понякога е много трудно с 
продълженията на филми, 
защото в първата част 
героите се променят и 
стават по-добри. Идеята 
на „Шефове гадняри” обаче 
изобщо не е такава. „Така 
че имахме свободата да 
продължим оттам, откъ-
дето бяхме спрели. Целта 
беше нещата да останат 
забавни и луди, без да ни 
пречи това, че момчетата 
са осъзнали големите фи-
лософии на живота. Всъщ-
ност можем да кажем, че 
дори в края на втория филм 
те все още не са научили 
нищо”, допълва той.
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Светослав Загорски

За масовия български 
турист Унгария се изчерп-
ва с Будапеща и Балатон-
ското езеро. Истината 
е, че има и красиви град-
чета, които си заслужава 
да бъдат посетени. Ако 
искате да разнообразите 
пътешествието си с кола, 
можете за първа спирка 
да изберете бароковия ун-
гарски град Печ. Той е на 
680 км от София и на 70 км 
от хърватската граница. 
Само половината от пътя 
е по магистрала, но си за-
служава в края на деня да 
паркирате в това красиво, 
спокойно университетско 
градче, недокоснато от 
почти никакви неприят-
ности и разрушения в хи-
лядолетната си история. 
Първият университет в 
Унгария е основан през 
1367 г. именно в Печ от 
Луи I Велики и сега е най-го-
лемият в страната, като в 
него годишно се обучават 
около 35 хил. студенти. 

Селището е админи-
стративен и икономически 
център на област Бараня. 
Петият по големина град 
в Унгария е разположен на 
склоновете на планината 
Мечек в югозападната 
част на страната, а в съ-
седство всичко е зелено и 
осеяно с лозя. 

Историята му започва 
в далечния II в., когато рим-
ляните основават Сопиа-
не, който е предшественик 
на днешния Печ. Градът е 
известен и като седали-
ще на Римокатолическата 
епархия. Територията, на 
която е сформирано се-
лището, е населявана от 
келтски и панонски пле-
мена. 

През IV в. Печ става 
важен раннохристиянски 
център, а 

некрополът от 

тази епоха е вписан 
в Списъка на световно-
то културно и природно 

наследство на ЮНЕСКО. 
През този период са по-
строени забележителни 
декорирани гробници. Те са 
значими както по отноше-
ние на структурното си 
оформление, така и поради 
архитектурния дизайн, тъй 
като са изградени като 
подземни гробни камери в 
мемориални параклиси на 

повърхността на земята. 
Интересни са и от гледна 
точка на изкуството – бо-
гатата им украса с пана 
от изключително качест-
во изобразява християнски 
теми. 

Посетителят на Печ не 
бива да пропуска да посети 
и датиращата от IV в. кула 
Септихора. Тя е открита 

през 1900 г. и на нейните 
прелести човек може да се 
наслади благодарение на 
лабиринта от алеи, който 
я опасва. 

От онези далечни вре-
мена е и 

неороманската базилика 
„Свети Петър”,

която има четири кули 
и църковен музей. Този 
храм е световноизвестен 
и с факта, че тук на орган 
е свирил самият Ференц 
Лист. Това е и причината 
пред базиликата да се из-
дига неговият паметник.

На площада се орга-
низират много събития 

на открито. Тук се дава 
всяка година началото 
на театралния фестивал 
„Йорьок шег”, който продъл-
жава от март до септем-
ври. Провеждат се редица 
класически концерти и га-
лапредставления с духова 
музика с международно 
участие. 

Ще продължим нашата 
разходка из Печ именно по 
стъпките на богатата 
му история. Гърци, сърби, 
хървати, германци, роми и 
евреи са живели и живеят 
и до днес съвсем мирно и 
приятелски настроени 
един към друг. Градът пом-
ни и българско присъствие, 
макар и съвсем за кратко. 
При настъплението на съ-
юзническите войски през 
Втората световна война 
селището е превзето от 
части на българската ар-
мия.

Днес, когато влезете 
през тази „врата към Бал-
каните”, пред вас се от-
варя албум на историята 
на архитектурата. След 
римляните и ранните хрис-
тияни, на свой ред и тур-
ците са оставили видими 
следи, когато през 1543 г. 
завладяват намиращия се 
недалече от хърватската 
граница град. Цяла загад-
ка за историята е това, 
че освен някои спонтан-
ни грабежи и инцидентни 
опус тошения никой никога 
не се е стремил да унищо-
жи Печ. Дори османците 
прекарват там своите 140 
години, превръщайки го в 
център за възстановяване 
на своите армии. 

Това обяснява и факта, 
че Печ е най-богатият от-
към турска архитектура 
град в Унгария. На практика 
енорийската църква на Въ-
трешния град, издигаща се 
в сърцето му, е готическа-
та църква от XI в. „Св. Вар-
толомей”, преустроена в 

джамията „Паша Гази 
Касим”.

Камбанарията е пре-
върната в минаре. През 
1686 г. тя отново е църква, 
а в сегашното й състоя-
ние притежава оригинални 
арабски надписи зад раз-
пятието, а полумесецът 
и звездата все още укра-

Университетът

Базиликата 
„Свети Петър“

Хусари по красивите улици на Печ

Гробница от раннохристианския некропол

сяват нейния купол. Кам-
банарията изчезва мисте-
риозно през 1753 г. и сега, 
всеки път когато трябва 
да бият камбаните, изди-
гат механична 15-метрова 
метална кула.

От османското влади-
чество в Печ са останали 
и руините на баните на 
Меми Паша, както и мав-
золеят на изключителния 
майстор строител Идрис 
Баба.

Освен наслада за окото 
градът предлага и големи 
удоволствие за гастро-
номите. В пешеходната 
зона има много кафенета 
и ресторанти, например 
„Риплей”, където се храни 
елитът, или пък „Коршо”, 
където се предлага модер-
на лека кухня. В ресторант 
„Пежгьохаз” на Катедрал-
ния площад може да опита-
те унгарска кухня с много 
чушки. Тук може да хапнете 
и един от най-добрите гу-
лаши, които се правят по 
маджарските земи. Ястие-
то е от номадските време-
на на маджарите. То е ис-
тинска наслада за небцето 
с изкусната смесица от 
говеждо месо, червени чуш-
ки и червен пипер. Ако пък 
искате да опитате най-до-
брото вино в региона, мо-
жете да мръднете с кола 
на 25 км южно от Печ. Там 
се простира лозарският 
район около красивото село 
Вилани, където отглеждат 
сортовете „Кейкопорто” и 
„Кейкфранкош”. Дегустаци-
ята за тези, които не ка-
рат, е задължителна.

В Печ обаче има изку-
шение и за любителите на 
бирата. Тук има пивоварна, 
произвеждаща специално 
нефилтрирано пиво, което 
може да се закупи само на 
едно място в цялата стра-
на и е доста търсено.

Хапнали и опитали от 
най-доброто от унгарска-
та кухня, може да продъл-
жим към някоя от красиви-
те галерии в града. Печ се 
е формирал като център на 
културата и изкуствата 
благодарение на епископ 
Януш Панониус. Той винаги 
е бил мултикултурен град 
и неслучайно е избран за 
Европейска столица на кул-
турата за 2010 г. заедно с 
Есен и Истанбул. 

Това, което няма да ви-
дите никъде другаде, е 

Музеят на Вазарели.

Той е посветен на роде-
ния в Печ художник Виктор 
Вазарели – основоположни-
ка на оп арта, който през 
60-те години на миналия 
век объркваше зрителите с 
геометричните си фигури. 

Недалече от него в Му-
зея на Чонтвари са изложе-
ни постимпресионистични 
произведения на унгарски 
творци. Следващ в списъка 
с архитектурни бижута е 
обновеният през 2007 г. му-
зей „Жолнай”, който е пос-
ветен на великолепната 
керамика в стил ар нуво, ке-
ремидите и порцелана. Фа-
бриката за порцелан „Жол-
най” все още функционира.
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Елица Илчева

„Арх. Пенчо Койчев из-
дигна с много усилия сгра-
дата на Съдебната пала-
та - едно първостепенно 
архитектурно творение. 
Той построи и известния 
санаториум за гръдоболни 
край софийското село Ис-
крец. Преустройството на 
Народното събрание пак 
бе негово дело - за да бъде 
дълги години Събранието 
една непоклатима хубост 
в сърцевината на София..." 

Това е написал Христо 
Бръзицов в „София разказ-
ва“ за един от най-добри-
те български архитекти 
и строители - арх. Пен-
чо Койчев. С името му е 

свързано проектирането 
и изграждането на поне 20 
обществени и още толкова 
частни сгради в България. 
Най-известната е тази 
на Съдебната палата в 
столицата. И по ирония на 
съдбата това е проектът, 
наранил жестоко автора. 

„ . . .Българска дейст-
вителност. Аз, автор на 
това велико дело, дето съм 
вложил всичките си позна-
ния и труд, за да дам един 
монумент, който да слави 
българското име във веко-
вете, съм махнат“, пише с 
болка в своята просторна 
биография арх. Койчев. И 
сам намира утеха: „Благо-
дарение че всички планове, 
общи и детайли, в които 
е въплътена творческата 
ми мисъл, бях вече подгот-
вил, железобетонния ске-
лет извърших, каменната 
облицовка започната, ту-
хлената зидария свършена, 
мазилки обикновени също, 
изготвих тръжните книжа 
за покрива, за централно-
то отопление, осветле-
нието, телефони и всички 
детайли за всички работи 
изготвих, мога да бъда спо-
коен, че това грандиозно 
дело ще се завърши според 
моите идеи и разбирания 
за слава на българския на-
род.“ 

Преди да изживее уни-
жението, което слага край 
на кариерата на твореца, 
той се радва на вълнува-
щия живот на  един ис-
тински строител на нова 

България. 
Роден е в Дряново, жи-

вял в Силистра, учил в Русе 
и завършил с отличие „Ар-
хитектура и инженерство“ 
в Гент, Белгия, където 
успява да докаже талан-
та и изключителните си 
творчески способности. 
От неговите студентски 
чертежи, изложени в кори-
дорите на университета 
в Гент, се учат следващи 
поколения студенти. Ценен 
и обичан от професора си 
по архитектура Луи Клоке, 
младият българин получава 
предложение за сътрудни-
чество, но желанието да 
твори на родна земя е по-
силно. Изпълнен с мечти 

и ентусиазъм да създава, 
„да приложи в полза на дру-
гите, на обществото на-
ученото в чужбина“, през 
1901 г. Пенчо Койчев се 
връща в отечеството. 

Началото не е особе-
но обещаващо. Първата 
му реализация е красива 
едноетажна сграда с ма-
газин в Русе от 1901 г. По 
това време той се опитва, 
както сам пише, да се за-
лови „за работа - частна, 

общинска или държавна, в 
София, Пловдив и другаде, 
но несполучливо“ и се при-
бира при родителите си в 
Силистра. Скоро късметът 
му се усмихва - приет е за 
служител на Министер-
ството на обществени-
те сгради, пътищата и 
благоустройството и е 
назначен (1902 г.) за окръ-
жен архитект в Плевен на 
26 години. След което съд-
бата му отваря врати към 

успешни значителни изяви. 
През 1903 г. неговият про-
ект печели сред общо 32 в 
конкурса за изграждане на 
мавзолей-костница в па-
мет на загиналите в Пле-
венската битка по време 
на Освободителната вой-
на. При освещаването на 
сградата получава високи 
отличия - български Ор-
ден за гражданска заслуга, 
V степен, и руски „Свети 
Станислав“, III степен, а в 
биографията си споделя, че 
това си остава любимият 
му проект. 

После се мести в сто-
лицата, където получава 
назначение (1906 г.) за на-
чалник на бюро за здания-
та при Дирекцията на по-
стройките на железниците 
и пристанищата. Две годи-
ни по-късно свързва живота 
си с очарователната, висо-
кообразована (завършила 
„Социални науки“ в Белгия) 
и интелигентна дъщеря на 
съветника към Върховната 
сметна палата Спас Трич-
ков - Невена. След година 
стават трима и се наста-
няват в новопостроения си 
дом на „Дондуков“ 36. 

През март 1924 г. стро-
ителят вече е началник на 
архитектурното отделе-
ние при Министерството 
на благоустройството. 
До юни 1928 г., когато е 
поставено началото на 
грандиозното творение на 
архитекта – Съдебната 
палата. 

От Министерството 
на правосъдието му пове-
ряват да изработи плано-
вете и да ръководи стро-
ежа на Съдебната палата 

Параклис-мавзолеят „Св. Георги Победоносец” е  изграден в периода 1903 - 1907 г. в памет на загина-
лите руски и румънски воини в боевете около Плевен по време на Руско-турската война 1877/1878 г.  
Предложението за строежа е внесено за обсъждане в комитета „Цар Освободител Александър II” на 
18 май 1902 г. В края на същата година е обявен национален конкурс, в който участват 12 българ-
ски архитекти. На 23 март 1903 г. става известен победителят - арх. Пенчо Койчев. Монументал-
ната сграда, паметник на признателността, е построена в български църковен стил 

Белодробната болница в Искрец

Всяка строителна фаза 
от Съдебната палата е 
прилежно заснета и запазена 
за историята

Домът на арх. Койчев, който 
той проектира и построява 
през 1909 - 1910 г. на бул. 
„Дондуков” №36. В него живее 
до смъртта си на 20 януари 
1956 г. Там живее до кончина-
та си и синът му, проф. д-р 
Борис Койчев (1909 - 1982), 
основател на Катедрата по 
биохимия към Медицинския 
университет в София

Дело на арх. Пенчо Койчев е и сградата на старата поща в 
Пазарджик, която днес е символът на града. Построена е в 
периода 1907 - 1910 г.

в София  („предприятие от 
8 500 м2 на стойност 200 
млн. лева“). Замислена още 
през 1880 г., обявеният за 
нея през 1912 г. междуна-
роден конкурс е отложен 
заради Балканската война 
- проведен е през 1914-а. 
Първа премия не е присъ-
дена. Втори е проектът на 
арх. Никола Лазаров (1870 
- 1942 г.), но до изпълнение 
не се стига. През 1926 г. 
е създаден фонд „Съдебни 
сгради“, чието заключение 
е, че „поради разрасналите 
нужди и големи промени в 
живота“ планът на арх. Ла-
заров не може да се прило-
жи. Да изготви в „оконча-
телен вид план, съобразен 
с настоящите нужди, и с 
разширение, предвидено за 
по-далечно бъдеще“, е въз-
ложено на наложилия се с 
професионализма и лични-
те си качества архитект 
Пенчо Койчев. След проек-
тирането той ръководи 
изцяло строителството 
на палатата. Неприятно-
стите и огорченията са 
заради принципното му 
отношение към работата, 
с отстояването на общо-
приети морални и общест-
вени правила. Той изпада в 
немилост пред министър 
Качаков, назначил съвсем 
ненужно за надзиратели 
съпартийци. 

Засегнат дълбоко от 
проявената несправедли-
вост, Пенчо Койчев взема 
решение: „С този строеж 
турих точка на моята дей-
ност като архитект - с 
убеждението, че доколкото 
съм можал, съм изпълнил 
гражданския и професио-
налния си дълг.“ Отдава се 
на любими от младежките 
години занимания - изслед-
ва българското строител-
но и декоративно изкуство, 
резбарството, пише ста-
тии, монографии. Може би 
тъкмо заради тази негова 
страст царица Елеонора 
му възлага да изработи 
плановете и да ръководи 
строежа на двореца в Цар-
ска Бистрица. „Намирай-
ки рационализъм и голяма 
естетика в българското 
строително и декоративно 
изкуство, и царицата, по-
неже много ценеше българ-
ското народно изкуство, по 
нейно желание и съгласие 
приложих това изкуство 
както в архитек турно, 
така и в декоративно от-
ношение в широк мащаб, 
особено българското рез-
барско изкуство по врати, 
тавани, стълби, стени, ка-
мини и пр. За тази работа 
бях любимецът на царица-
та и бях отрупан с нейно-
то внимание и подаръци“, 
споделя арх. Койчев. Удиви-
телно е, че съвсем наскоро 
името му намира място на 
стената на Съдебната па-
лата. 

Неговите изстрадани сгради образуват сърцевината на София  
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Бокс

Баскетбол

Шахмат

Норвежкият гросмайстор Магнус 
Карлсен успя да защити световната 
си титла в шахмата. Той победи инди-
еца Вишванатан Ананд в 11-ата партия 
помежду им в сблъсъка за световната 
титла.   Карлсен игра с белите фигури 
и принуди своя противник да се предаде 
на 45-ия ход.

По този начин норвежецът достигна 
до финалния успех в двубоя с резултат 
от 6.5:4.5 точки. Карлсен стана свето-
вен шампион през 2013 г., когато отне 
титлата именно на Ананд.

„Аз съм виновен, че не 
победих Кличко. Изобщо 
не можах да покажа това, 
за което бяхме тренира-
ли“, заяви на специална 
пресконференция Кубрат 
Пулев в коментар относ-
но мача си за световната 
титла срещу Владимир 
Кличко.

Кобрата каза, че от-
дава загубата на своите 
грешки по време на мача и 
на липсата на достатъч-
но опит в подобни големи 
срещи.  Той съжалява, че 
не е работил достатъчно 

в защитен план, и смята, 
че има голямо поле за раз-
витие пред себе си.

„Още дълго време ще 
се прави разбор на този 
мач. Чух колко много глу-
пости се изговориха през 
последните 10 дни. От-
давам всичко на липсата 
на опит. Имам нужда от 
още мачове. Основната 
ми грешка беше, че про-
пуснах това ляво кроше, 
и то не един път. От 
много дълги години това 
ми е пробойната.  Кличко 
пък бие перфектно ляво 

кроше. 
„Цяла година трени-

рах за този мач и нямах 
време. Сега се радвам на 
близките си. В момента 
си почивам и се възста-
новявам. Благодаря на 
всички хора в Хамбург, 
които ме подкрепяха през 
цялото време. Доказахме, 
че българите можем да 
сме задружни. Честитя 
и световната титла при 
жените на Станимира 
Петрова. Дано продължа-
ва да ни радва още много“, 
каза Пулев. 

„ Б а р с е л о н а “ 
победи кипърския 
„Апоел“ с 4:0, като 
три от головете 
бяха дело на Лионел 
Меси. По този на-
чин аржентинецът 
подобри рекорда на 
Раул Гонсалес и вече 
е най-резултатният играч в 
Шампионската лига със свои-
те 74 попадения.

Въпреки че подобри един от 
най-ценните рекорди в клубния 
футбол, Меси оцени по-високо 
трите точки в мача: „Приятно 
е да подобриш рекорда в тако-
ва важно състезание, но най-

важното нещо от този двубой 
е победата. Изиграхме страхо-
тен мач“.

В група F лидер е френски-
ят шампион ПСЖ, а „Барсело-
на“ е на второ място с точка 
по-малко. И двата тима си га-
рантираха участие на осмина-
финалите.

Чили е домакин на турнира, 
който започва на 12 юни 2015 г.

Във Виня дел Мар бе изтег-
лен жребият за Копа Америка. 
Той отреди в груповата фаза 
един срещу друг да се изпра-
вят защитаващият титлата 
си Уругвай и финалистът от 
последното световно първен-
ство Аржентина.

Компания в група B ще им 
правят Парагвай, който на-
прави фурор в турнира през 
2011 г., и Ямайка, който е един 
от двата тима - гости от зона 
КОНКАКАФ.

В група C един срещу друг 
ще се изправят Бразилия и 

Колумбия, които играха чет-
въртфинал на Мондиала през 
лятото. Тогава „Селесао“ се 
поздрави с успеха, побеждавай-
ки с 2:1. Другите два тима в 
групата са Перу и Венецуела.

В група А са домакинът 
Чили, Мексико, Еквадор и Бо-
ливия. Двата най-добри тима 
от трите групи се класират 
на четвъртфиналите, а в топ 
8 ще попаднат и двата най-до-
бри трети отбора в турнира.

Първият двубой от Копа 
Америка ще се изиграе на 12 
юни 2015 г. Тогава Чили ще се 
изправи срещу Еквадор. Фина-
лът е на 5 юли догодина. 

Футбол

Арх. Веселин Колев

„Артекс Инженеринг“ – „Юроком 2000“ 
4:2

„Юроком 2000“ поведоха още в на-
чалото на мача с 2:0 след голове на 
Цветелин Недялков. Въпреки това „Ар-
текс“ се съвзеха и успяха да върнат 
до почивката едно попадение – дело на 
Данаил Желязков. Във втората част 
„инженерите“ наложиха масиран на-
тиск и опасностите пред вратата на 
„Юроком“ се заредиха една след друга. 
Логично играчите в синьо успяха да из-
равнят чрез Методи Стефанов, а ня-
колко минути преди края стигнаха и до 
пълен обрат след гол на Росен Коцев. 
Четвъртото попадение бе отново на 
Стефанов. 

„Мухарски“ – „Станилов“ 1:2

„Станилов“ поведоха в резултата 
с гол на Георги Денев още в началото 
на мача. От своя страна играчите на 
„Мухарски” опитаха всичко в нападе-
ние, но така и не стигнаха до попа-
дение през първото полувреме. Във 
втората част „дограмите“ все пак 
стигнаха до изравняване само 5 ми-
нути преди края – дело на Светослав 
Атанасов. Стефан Иванов от „Стани-
лов“ използва умората и неправилната 
подредба в редиците на „Мухарски“, за 
да донесе победата на своите с гол в 
последната минута на срещата.

„Стройкомерс“ – „Рутекс“ 4:2

„Рутекс“ загуби от „Стройкомерс“ 
с 2:4. След голове на Георги Георгиев и 
Красимир Кръстев „комерсите“ се от-
теглиха на почивка с комфортна пред-
нина. След антракта Явор Александров 
направи преднината на „Стройкомерс“ 
класическа, което и предреши крайния 
победител. До края „Рутекс” все пак 
отвърна с добра игра и вкара два гола. 

АПИ – „Деником“ 2:5

След силно начало за „Деником“ с 
два бързи гола АПИ отвърнаха с аг-
ресия и успяха да намалят резултата 
току преди почивката, което остави 
надежди за нещо повече през втора-
та част. Все пак младите момчета 
в черни екипи демонстрираха класа и 
отново след две попадения дръпнаха 
в резултата и убиха устрема на съ-
перника си. До края на мача отборите 
размениха по едно попадение за край-
ното 2:5. За победителите с хеттрик 
се отличи Александър Димитров.

„GS Строймаркет“ – „Инфра Холдинг“ 
1:6

През първата част играта беше 
по-равностойна и „GS Строймаркет“ 
изпусна няколко добри възможности за 
гол, докато „Инфра Холдинг“ използва 
своите положения и отбеляза 2 гола до 
почивката. През второто полувреме 
играчите на „Инфра“ се развихриха и 
наложиха волята си с нови 4 попадения, 
като „Строймаркет“ намери сили само 
за едно на Петър Иванов. Отбелязваме 
хеттрик в актива на Иво Велчев. 

„Теразид“ – „СТХБ 1985“ 2:3

СТХБ грабнаха трите точки, въпре-
ки че „Теразид“ водеха в резултата през 
по-голямата част от срещата. Ангел 
Ангелов изненада вратаря на „техни-
кума“ още с началния удар и буквално 
от „съблекалнята“ откри резултата. 
Реакцията на „оранжевите” бе мигно-
вена и само след няколко минути ста-
туквото беше възстановено от Росен 
Найденов, за да се стигне до средата 
на полувремето, когато Светлин Хри-
стов вкара гол. Преднината на „Теразид“ 
се запази до почивката. В самия край 
на мача първо Емил Найденов след хи-
тро изпълнение на пряк свободен удар 
успя да изравни, а Росен Найденов даде 
победата на „СТХБ 1985“ в последната 
минута на срещата. 

Страницата подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Лудогорец“ 
уверено продължава с при-
ятните изненади на европей-
ската сцена. След като се 
превърна в първия български 
тим, спечелил победа в ера-
та на Шампионската лига, 
родните шампиони съумяха 
да откраднат и 1 точка от 
„Ливърпул“.

Насред „Васил Левски” 
„орлите” изнесоха нов силен 
мач и след като играха като 
равен с равен, завършиха при 
резултат 2:2 срещу имени-

тия си съперник. С ремито 
разградчани дори запазват 
теоретичните си шансове за 
продължаване напред поне във 
втория по сила клубен турнир 
Лига Европа. 

Двубоят започна 
по мечтан начин за 
българите, които 
откриха резулта-
та още в първата 
си атака чрез Дани 
Абало. Малко след 
това обаче Рики 
Ламбърт изравни 
след неразбирател-
ство между Моци и 
Владо Стоянов. За 

ужас на родния тим Джордан 
Хендерсън направи обрата пъ-
лен до почивката. 

През втората част „Лу-
догорец“ бе определено по-
стойностният отбор на те-

рена и в края си заслужи още 
1 гол. Разградчани стигнаха 
до равенството чрез Георги 
Терзиев, който с глава офор-
ми крайното 2:2 в 88-ата мин 
и така запази шансовете на 
тима си да играе пак в Европа 
напролет. 

„Ливърпул“ пък остава на 
3-то място в класирането и 
все още изглежда, че не може 
да намери своя облик нито в 
ШЛ, нито в първенството на 
Англия. В другия мач от гру-
пата „Реал“ (М) се справи с 
„Базел“ с минималното 1:0 и 
може да се похвали с 5-ата си 
победа от 5 мача.

„Лукойл Академик“ спече-
ли баскетболното дерби на 
България, след като победи 
„Левски“ с 91:77. Мачът за-
почна равностойно, като 
софийският тим поведе с 
4:5 след кошове на Ангелов 
и Маринов. След това бас-
кетболистите на „Лукойл“ 
направиха много силна се-
рия от точки и дръпнаха с 
разлика от 22:7. След силни 
изяви на Станимир Маринов 

и тройка на Павлин Иванов 
гостите стопиха разликата 
до 25:19.

Мачът продължи равно-
стойно до 34:28, след което 
играчите на „Лукойл“ дос-
тигнаха до 40:30. „Сините” 
обаче отвърнаха с поредица 
от 7 точки и резултатът 
бе намален до 40:37. Все пак 
втората четвърт бе затво-
рена при резултат 44:39.

„Левски“ започна тре-

тата четвърт с тройка за 
44:42. Домакините напра-
виха нова силна серия от 
точки и дръпнаха с 56:45. 
„Сините“ опитаха да играят 
по-стабилно в защита, но 
до края на частта стопиха 
разликата само до 64:57.

Баскетболистите на 
„Лук ойл“ стартираха ударно 
четвъртата част и отбе-
лязаха 7 поредни точки за 
71:57. Стоян Гяуровски за 

малко върна надеждите на 
„сините“ след две поредни 
тройки за 71:63. Тогава „Лу-
койл“ направи серия от 14 
поредни точки за 85:63 и без 
проблеми затвориха среща-
та при 91:77.

Най-резултатен в сре-
щата беше Чарлз Томас от 
„Лукойл“, който завърши с 
23 точки, 8 борби и 23 асис-
тенции, а за „Левски“ – Ста-
нимир Маринов с 21 точки.

Българският тим записа 4-ата си 
точка в Шампионската лига
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Френската автомобилна компания се налага и в модата 

Невена Картулева

Френската автомо-
билна компания Bugatti от-
вори първия си лайфстайл 
бутик в Лондон. Разполо-
жен в популярния търгов-
ски район Knightsbridge 
в централната част на 
града, той е категорич-
на заявка на производи-
теля от автомобилната 
промишленост, че търси 
своето място и в... мода-
та. Дизайнът на бутика 
отразява модела Veyron. 
Интериорът му впечат-
лява с преобладаващите 
елементи от алуминий, 
дърво, стъкло и карбон – 
материалите, използвани 
и в суперавтомобила, но 
комбинирани с кожа и мра-
мор. Отвътре магазинът 
е разделен на две зони, 
в които са представени 
колекциите Ettore Bugatti 
и Bugatt i – Performance 
Luxury. Първата 

залага на елегантността 

с доза артистизъм, а 
втората – на спортната 
визия в светлосиво. Ко-
лекцията есен/зима 2014 
следва постулатите, за-
дадени от Еторе Бугати 
през 1910 г. – изкуство, 
форма, технология. Тя е 

създадена за хора, които 
искат да заявят своята 
индивидуалност. Редките 
кожи и тъкани, от които 
са произведени моделите, 
осигуряват комфорт и ис-
тинско усещане за разкош. 

Неслучайно от Bugatti са 
избрали Лондон за своя бу-

тик. Градът е ключов пазар 
за Veyron и е един от най-
важните международни 
центрове на дизайна и из-
куството, което го прави 
идеално място, в което да 
се представи един от най-
големите диаманти в коро-
ната на лукса. Това обаче е 
само началото. В следва-
щите 5 години компания-
та планира откриването 
на още 30 бутика. През 
2015 г. ще отворят врати 
магазините им в Токио, Ду-
бай, Доха, Париж и Милано. 
Своите дрехи и аксесоари 
от Bugatti ще предлагат 

в САЩ през 2016 г.

„Bugatti не е само сино-
ним на най-съвременните 
технологии, комбинирани 
със зашеметяващо ди-
зайнерско представяне. 
Марката се свързва с впе-
чатляващ начин на живот. 
Концепцията за бутика 
отговаря на артистични-
те корени на семейство 
Бугати. Разбира се, произ-
водството на луксозните 
и ексклузивни супер спорт-

ни машини ще остане ос-
новната ни дейност, но 
възнамеряваме да навлезем 
и в области извън автомо-
билния сектор“, коментира 
президентът на компания-
та Волфганг Дюрхеймер в 
изявление по повод откри-
ването на бутика.

В  е кс панз и я т а  с и 
Bugat t i  ще се изправи 
срещу други автомобил-

ни марки. Например бри-
танският производител 
Aston Martin също излезе 
извън тежката индус-
трия, насочвайки се и 
към подиумите. Негови-
ят пример последваха от 
Jaguar през тази година, 
като представиха своя-
та лайфстайл колекция по 
време на автоизложение-
то в Париж.

Добринка Кръстева, директор Дирекция 
„Програмиране на средствата от ЕС“:

Програмата на управляващите 
органи за 2015 г. е много 
амбициозна
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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

Футболист 

се прибира вкъщи 

след мач и се хвали 

на жена си:

- Вкарах два гола.

- И как свърши мачът?

- Един на един.

Министърът ще 
опука финансови 

средства

***

Няма пури 
за планираните 

търгове
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Адмирал” – кк „Златни пясъци”
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


