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Ръководството на КСБ се срещна с министъра на финансите

ИНТЕРВЮ

Инж. Добромир Симидчиев,
председател на СД
на Фонд ФЛАГ:

Основният ни
ресурс ще бъде
насочен към
проекти по ОПОС
` стр. 6-7

Ренета Николова
Масирани разплащания по проектите, реализирани с европейски средства, ще бъдат
направени в оставащите до края на годината дни. Размерът на сумата е близо 400 млн.
лева. Това е съобщил финансовият министър
Владислав Горанов на среща с председателя
на Управителния съвет на КСБ инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков,
която се проведе в понеделник. Решение за
такава среща по належащи за бранша въпроси
разширеният УС на Камарата взе на последното си за годината заседание. В разговорите
е било обсъдено решението на Министерския
съвет за разплащанията на разпоредители с
бюджет по договори, според което ще се правят проверки на задълженията на фирмите,

преди да им бъдат преведени средствата за
извършена работа по обществени поръчки.
Горанов е подчертал, че става въпрос за суми
над 100 хил. лв., и е обяснил, че указанието към
общините е служебно да се проверяват фирмите в електронния регистър на НАП, което
отнема броени часове и няма да забави процедурите по разплащанията. Кметовете ще
информират НАП за планираните финансови
преводи към изпълнителите. От КСБ апелират към фирмите, ако срещат затруднения,
да се обръщат към браншовата организация.
Финансовият министър е съобщил и че
Фондът за енергийна ефективност ще разполага с 1 млрд. лева за саниране на панелните
жилища. Тези средства ще дадат възможност
за работа през следващата година на малките и средните фирми.

КСБ

Инж. Валентин Зарев:

Ще продължим да
работим по промяна на
нормативната уредба
Инж. Росен Колелиев:

Типовите документи са
необходимост за бранша
` стр. 8-9
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БОР
ПЛАМТЯЩИЯТ

Тухла четворка

Няма две мнения, че този Дом за деца,
лишени от родителски грижи, наистина
стана приказен. За отрицателно време
построихме сградата под заснежените
върхове на близката планина. После, както
е по проекта, докато някои от по-възрастните вътре монтираха гипсокартона, помладите решавахме проблемите на вертикалното планиране. Намятахме плътно
и райграс в определените тревни площи.
В някои от дните с разрешение на
шефа на фирмата товарехме на „Форд”-а
ските и се качвахме на пистите. От двора на Дома те прекрасно се виждаха.
Вторият за изминаващата година сняг
ни свари в трескава подготовка за откриването на сградата. Кметът беше намислил цял сценарий за тържеството, което
сподели с нас, и помоли за помощ…
Седмица преди Коледа всичко беше готово. Снегът горе в планината блестеше
с ослепителната свежест на бялото. Долу
ние валирахме за пореден път райграса,
та градината на Дома заприлича на английска ливада. Основната тайна беше
поверена на двамата бъдещи инженери
от бригадата. Единият, завършващ архи-

тект-инженер, беше спазарил от Горското
огромен бор, който лесовъдите със специална техника извадиха от един разсадник и го посадиха в двора. Другият, който
ставаше електроинженер, няколко дни вися
на автовишката край бора и нещо тайно
работеше.
На здрач в уречения ден с покана за
пълни с лакомства маси в занималнята
учителките доведоха питомците си. Разбира се, с тях дойдоха и официалните
гости от столицата. Присъединиха се и
съседите. Шега ли беше – откриваше се
най-хубавият Дом за деца.
В мига, когато кметът обяви по микрофона: „Да ни е честита”, стана нещо
неописуемо. Огромният бор сякаш пламна. Хиляди и хиляди светлини, цветни
каскади, водопади и реки от пламтящи
огньове и началните акорди на „Детство
мое” смаяха хората. Дотолкова скрито и
изненадващо беше хрумването на кмета,
което реализирахме. Какво пък – да ни е
весело посрещането на Коледа!

От тухларната
Георги Сотиров

ǨȒȈȌȇȟȒȖǰȊȈȕȖȊȉȍȠȍȗȘȍȐȏȉȘȈȕ
ȏȈȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȕȈǵǺǹǹǩ
Георги Сотиров
Националният технически съюз по строителство в България (НТССБ)
проведе общо отчетно-изборно събрание, на което
с пълно болшинство акад.
Ячко Иванов беше преизбран за председател.
В отчетния доклад за
периода от 16.12.2011 г.
до сега, изнесен от председателя на съюза акад.
Ячко Иванов, беше подчертана добрата колаборация
с професионалистите от
КСБ и бяха набелязани мерки за по-ефективно партньорство на бизнеса с
държавната и общинските
администрации. Председателят на съюза обърна
внимание на факта, че научните работници винаги
са били отворени за диалог и съвместна работа
със строителния бранш.
Постигането на максимална прозрачност при

Снимка Денис Бучел

тръжните процедури и
съкращаването на сроковете за разплащане по
различните проекти, финансирани чрез европейските програми, е друга
от спешните мерки за
развитието на икономиката, които акад. Иванов
спомена.
НТССБ имат добри и
ползотворни контакти с
всички ВУЗ-ове, обучаващи
строителни инженери.
Приветствие от името на Камарата поднесе
зам.-председателят на
КСБ и председател на ОП
на КСБ – София, инж. Николай Станков. „От името

на КСБ приветствам форума на най-старата организация в областта на
строителството в България. Камарата отчита доброто сътрудничество с
вас и ще работим активно
за по-нататъшното сближаване на позициите ни”,
подчерта инж. Станков.
Висока оценка беше
дадена и на сътрудничеството на научната организация с в. „Строител”
като постоянен медиен
партньор. Специално беше
подчертан приносът на гл.
редактор Ренета Николова, на журналистите Невена Картулева и Георги
Сотиров и на фоторепортера Денис Бучел в отразяване на мероприятията
на НТССБ.
Н е в е н а К а р т ул е в а,
отговорен редактор във
вестника, беше преизбрана за член на Комисията за
връзки с обществеността.

ǟǌǝǏǳǬǮȆǼȄǮǬǻǼǺǱǶǾǳǬǻǺǮǴȄǬǮǬǹǱǹǬǶǮǬǷǴȀǴǶǬȂǴȋǾǬ
Невена Картулева
Общо 22 обучителни
курса с 224-ма участници са
проведени в рамките на проекта „Кариерно израстване и
повишаване на квалификацията на академичния състав
в УАСГ“, финансиран по ОП

„Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция
по проекта, която се проведе в заседателната зала на
Строителния факултет в
УАСГ. В рамките на събитието ръководителят на про-

екта проф. д-р инж. Борислав
Белев и координаторът доц.
д-р арх. Екатерина Сентова
отчетоха резултатите от
извършваните дейности. В
конференцията участваха
зам.-ректорът доц. д-р инж.
Богомил Петров, деканът
на Строителния факултет

TONDACH®

www.tondach.bg

проф. д-р инж. Иван Марков
и други преподаватели от
ВУЗ-а.
Проф. Белев изказа благодарности за доброто сътрудничество с браншовите
организации – КСБ и КАБ, с
които бяха проведени анкети в рамките на проекта.

„Резултатите от тях показаха, че бизнесът най-много
се нуждае от хора, обучени
да работят в екип“, уточни
доц. Сентова. Анкети бяха
проведени и сред студентите и преподавателите, за да
се установи какви са техните забележки и предложения

за подобряване на учебния
процес.
„Провеждането на обучения не само за академичния,
но и за административния
състав на университета
трябва да продължи и след
завършването на проекта“,
подчерта проф. Белев.
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ǪȍșȚȕȐȒÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´șȗȖȘȍȌȕȈȚȈșȐ
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȖȏȕȈȟȐȔȈȕȈȋȘȈȌȈ
Емил Христов
Вестник „Строител“
получи поредната си голяма и обществено значима
награда. Медията бе отличена от Националната
асоциация на медиаторите и Съюза на юристите
в България (СЮБ) за приноса й за утвърждаване
на медиацията. Повод за
церемони ята беше 10ата година от приемането на Закона за медиацията. Законът урежда

Снимка авторът

отношенията, свързани
с медиацията като алтернативен способ за
разрешаване на правни и
неправни спорове.
Наградата беше връчена от председателя
на Национа лната асоциация на медиаторите
и зам.-председател на
СЮБ Йосиф Герон, който
благодари на вестника
з а съ трудн и че с твото
и безпристрастното
отразяване на темите,
свързани с медиацията.

Прокуристът и главен редактор Ренета Николова
и колегата Калоян Станчев получиха наградата.
„Колкото и да звучи нескромно, ние считаме, че
правим най-добрия браншови вестник в България
и като такъв той отделя значително внимание
на законодателната и
правната материя. Имахме честта да работим
с хора, които наистина
променяха съдебната система и законодателство-

то у нас и благодарение
на меди ята на КСБ те
получиха дължимото им
внимание“, каза Николова,
която пожела на медиаторите да постигнат своята желана цел - да имат
своя камара. Тя даде за
пример доказалите се авторитетни и обществено значими организации,
каквито са Камарата на
строителите, Нотариалната камара и Камарата
на частните съдебни изпълнители.

ÅǎǴǹǱǼǭǱǼǯǱǼ´ǼǬǳǰǬǰǱǺǾǷǴȃǴȋǮǽǾǿǰǱǹǾǽǶǴȋǶǺǹǶǿǼǽÅǖǱǼǬǸǴȃǹǬǾǬǶȆȅǬ´
Снимка авторът

Мартин Славчев
За поредна година найголемият производител
на тухли в света и водещ
производител на покривни
системи на европейския
пазар „Винербергер” заедно с любезното съдействие на ръководството
на Университета по архитектура, строителство
и геодезия организираха
конкурса „Керамичната
къща”. В него имат право
да участват студентите
от втори курс в УАСГ. Найдобрите проекти бяха наградени през седмицата,
като призовете връчиха
инж. Петър Петров – мениджър „Про дажби” на

„Винербергер”, деканът
на Архитектурния факултет доц. д-р арх. Асен
Писарски и проф. д-р арх.
Жеко Тилев – ръководител
на катедра „Технология на

архитектурата” в УАСГ.
На първо място се нареди студентът Михаил
Дянков със своя проект
за офис сграда. Второто
място зае Златко Янакиев

с проект за еднофамилна
къща с носещи стени.
Специалната награда бе
за Рени Вълканова, също
с проект за еднофамилна къща с носещи стени.
Наградата на публиката
спечели Росица Калчева
за своя проект за туристически информационен
център.
„Бих искал да благодаря на участниците в
конкурса „Керамичната
къща”. Всички те са спечелили, защото са положили усилия, защото са
се запознали с материалите, които предлагаме,
и това е най-голямата
полза за тях. Натрупаното познание може да бъде

ǚǛǹǬǖǝǍ²ǐǺǭǼǴȃǽȆǰǱǵǽǾǮǬǹǬ
ǙǬǼǬǽǾǮǬǶǺǹǽǿǸǬȂǴȋǾǬǹǬ
ǱǷǱǶǾǼǺǱǹǱǼǯǴȋǮǓǬǻǬǰǹǬǍȆǷǯǬǼǴȋ ǹǱǸǽǶǬȀǴǼǸǬǰǬǹǬǸǱǼǴǻǺǰǴǳǻȆǷǹǴǾǱǷǴ
Мирослав Еленков
Консумацията на електроенергия в Западна България е нараснала с 26%
през ноември в сравнение
с октомври тази година,
показват последните разчети на електроенергийния доставчик ЧЕЗ. Това
се отразява и върху размера на месечните фактури.
„Консумацията е основен фактор при формиране на сметката за ток.
Затова призоваваме към
разумно и отговорно потребление и съблюдаване

на принципите на енергийната ефективност“,
каза Димчо Станев – директор „Обслужване на
клиенти“ в „ЧЕЗ България“
ЕАД.
За да помогне на своите клиенти при посрещането на разходите им
за електроенергия през
отоплителни я период,
от миналата година ЧЕЗ
предлага услугата „Персонален съветник“. Желаещите да получат услугата могат да подадат
заявление в центровете
за обслужване на клиенти
в Западна България.

приложено в тяхната бъдеща практика”, каза инж.
Петров от „Винербергер”.
„Нашето партньорство с
водещи фирми от бранша
е насочено към това студентите да ориентират
своите познания и натрупания опит към онова, което практиката предлага
и очаква от тях, когато

те станат архитекти.
Усилията, които всички
заедно полагаме, е те да
станат добри професионалисти, изпълнявайки
голямата мечта на всеки архитект – да строи
качествено и да остави
трайни следи”, допълни
проф. д-р арх. Тилев от
УАСГ.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ
21 декември
Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ
Инж. Йорданка Маркова, председател

на ОП на КСБ – Пловдив
25 декември
Проф. д-р инж. Добрин Денев, член на Комисията
за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС
ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Росица Костадинова,
експерт ОП на КСБ – Добрич
В офиса на ОП на КСБ – Добрич, беше получено запитване от немската строителна фирма „Баутех”. Тя
заяви желание за среща с наши компании, които да наеме като подизпълнители. В отговор на молбата Областното представителство организира разговорите
между чуждата фирма и българските – членове на ОП
на КСБ – Добрич, на 15 декември.
Собственикът и управител на „Баутех” инж. Ханс
Нойман запозна присъстващите с проектите и условията при евентуална съвместна работа. Той обясни, че
за да изпълни спечелените от компанията обекти, са
му необходими добри професионалисти най-вече в грубия
строеж, сухото строителство и поставянето на фаянс
и теракот. В резултат на срещата фирма „Монолит”
ООД с управител Иван Добрев прояви интерес към предложението и размени координати с „Баутех“.

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

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

Снимка авторът

От догодина се криминализира укриването на осигурителни вноски,
решиха депутатите от Комисията по бюджет и финанси
Миглена Иванова
Държавата ще отпусне безлихвени заеми на
общините, на които са
наложени финансови корекции заради нарушения при
изпълнението на европроекти. Това приеха депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и
финанси при гласуването
на бюджета за 2015 г. на
второ четене.
Местните власти ще
могат да ползват безлихвените заеми със задна дата – от 1 декември
2014 г., за да се разплатят
с изпълнителите, обясни
председателят на комисията Менда Стоянова. Заемите ще са в размерите
на наложените корекции за
всяка община, като пред-

стои да се уточни как ще
бъдат връщани.
Депутатите одобриха и държавни гаранции за
Българската банка за развитие (ББР), така че тя да
потърси нисколихвен заем,
средствата от който да
се ползват за саниране на
жилищни сгради. Плановете са от догодина да започне да функционира специален фонд за енергийна
ефективност, който да се
ползва за големите панелни блокове.
Депутатите приеха
първоначално заложените
параметри в проектозакона за държавния бюджет
за следващата година,
които предвиждат 3% дефицит, до 8,1 млрд. лв. нов
дълг и забавяне на икономическия растеж до 0,8%.

Без съществени дискусии беше гласуван на
второ четене и законопроектът за бюджета на
НЗОК. Най-оживен дебат
предизвикаха законодателните промени, предложени
от ГЕРБ, според които
осигурените лица ще могат да изберат къде да се
трупат вноските им от
допълнителното задължително осигуряване.
Когато беше приета
пенсионната реформа,
всички осигурени лица,
родени след 1959 г., бяха
служебно разпределени в
частни фондове, в които
се внасяха осигуровките
им за втора пенсия. Сега
обаче се предвижда заетите да избират къде да се
внасят тези допълнителни
осигуровки – дали да оста-

Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков участва в заседанието на парламентарната Комисия
по бюджет и финанси

нат в частните фондове,
или да се прехвърлят към
системата на държавното
обществено осигуряване.
Всички, които започват първа работа на тру-

дов договор през 2015 г.,
ще имат срок от една година да решат дали пенсионните им осигуровки в пълен размер да се насочват
към НОИ, или допълнител-

ната вноска да се събира в
частен фонд. Останалите
осигурени лица могат да
направят този избор, когато пожелаят, но той ще
бъде еднократен.

ǭǲȍȕȈȓȖȎȐȓȈȔȓȕȍȊȘȖșȈȕȒȞȐȐȗȖǷǸǹǸȋ
Миглена Иванова
ЕК е наложила на България финансова корекция
от 60 млн. евро по Програмата за развитие на сел-

ските райони (ПРСР) 2007
- 2013. Решението е окончателно, като глобата е
заради проекти на малки
общини и нарушения при
директните плащания,

свързани със системата
за идентификация на земеделските площи.
Към страната ни са
изпратени искания за финансови корекции по ПРСР

за стария програмен период на обща стойност
248 млн. евро за допуснати нарушения при разходването на европейските
средства. Искани ята
са също основно заради
грешки при общинските
проекти.
За да се минимизират
загубите по ПРСР за тази

година, са съкратени сроковете за обработка на
заявките за плащане и се
поддържа постоянна комуникация с бенефициентите. От Министерството
на земеделието и храните
тиражират само сумата,
с която страната ни ще
се раздели при оптимистичния сценарий – около

90 млн. евро, и не коментират песимистичните
варианти. С цел минимизиране на загубите за
2015 г. България подкрепя
предложението на Полша
за удължаването на сроковете за реализиране на
проектите и разплащане
на средства за стария
програмен период.

ǐǠǓǴǳǻǷǬǾǴǹǬǰǸǷǹǷǮǻǺǻǼǺǯǼǬǸǬǾǬ
Елица Илчева
Държавен фонд „Земеделие“ изплати
71,2 млн. лв. в периода от 8 до 13 декември 2014 г. по проекти по Програмата
за развитие на селските райони 2007
– 2013 г. (ПРСР). От тях 53,4 млн. лв. са
за приключили дейности на 53 общини
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места“ на програмата.
Проектите са насочени към подобряване на средата за живот в населените места от селските райони чрез
изграждане и ремонт на водоснабдителна, канализационна и на пътна инфраструктура. С тях са финансирани

и дейности за подобряване достъпа
на населението на селските райони
до културни, спортни и свързани със
свободното време и отдиха услуги. 43
проекта на земеделски производители,
кандидатствали по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и
по 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, са получили
9,2 млн. лв. По мярка 313 „Насърчаване
на туристическите дейности“ по ПРСР
са изплатени 4,2 млн. лв. Подкрепа за
развитие на бизнеса си са получили 24
микро-, малки и средни предприятия.
Проектите са свързани основно със
строителство на сгради за развитието на туризма и предприемачеството
в селските райони.

ǪȢȏșȚȈȕȖȊȍȕȐșȈȉȓȖȒȐȘȈȕȐȚȍ
șȘȍȌșȚȊȈȕȈȔȍșȚȕȐȚȍȊȓȈșȚȐȊǲǺǩ
Миглена Иванова
Средствата на общините с блокирани в Корпоративна търговска банка
(КТБ) сметки са възстановени с пари от централния
бюджет, съобщиха от Министерството на финансите.
Общият размер на наличностите на местните
власти в КТБ беше 76,1
млн. лв. През септември
бяха предоставени временни безлихвени заеми
от централния бюджет

за 39,3 млн. лв. С операция,
извършена на 13 декември,
е възстановен и остатъкът от 36,8 млн. лв. Чрез
бюджета на съответната
община ще се осъществи
разпределението им по
сметки и по второстепенни и др. разпоредители. По
този начин ще се възобновят текущите разплащания на дейностите в общините и ще се намалят
просрочените задължения,
свързани с основни социални и инфраструктурни
проекти.

Общо 76,1 млн. лв. са
разпределени както следва:
Бургас - 21 359 362 лв.
Сливен - 12 352 577 лв.
Белица - 10 641 363 лв.
Созопол - 6 401 700 лв.
Казанлък - 5 884 224 лв.
Айтос - 5 482 002 лв.
Сунгурларе - 3 157 344 лв.
Раковски - 3 148 126 лв.
Гоце Делчев - 2 655 843 лв.
Харманли - 1 556 216 лв.
Дупница - 977 125 лв.
Борино - 964 224 лв.
Д. Митрополия - 610 210 лв.
Козлодуй - 594 082 лв.
Симитли - 321 222 лв.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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ǨȋȍȕȞȐȧȚȈȗȖȊȗȐșȊȈȕȐȧȚȈȊȢȊȍȎȌȈ
ȉȍȏȗȓȈȚȕȖ606ȐȏȊȍșȚȧȊȈȕȍ
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Снимка Денис Бучел

Услугата влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Страницата
подготви
Миглена Иванова
Агенци ята по вписванията планира да въведе от 1 януари 2015 г.
безплатно уведомяване с
SMS-и за промени във фирмените дела и имотните
партиди, съобщиха от ведомството.
Институцията въведе
известяването с кратки
съобщения през 2013 г.
като мярка срещу кражбите на фирми и имотните измами. Пакет от 500
SMS-а за период от 2 годи-

ни струваше 5 лв. без ДДС.
Опитите за злоупотреби
обаче продължават, а ползвателите на тези услуги
са все още малко (около
1% от фирмите, показват
данни на Агенцията).
Представители на ведомството са провели
среща и с премиера Бойко
Борисов заради проблема
с посегателствата от
страна на недобросъвестни лица по отношение на
бизнеса и собствеността
на гражданите. На срещата, на която е присъствал
и министърът на правосъдието Христо Иванов,

е съгласувано предложението на Агенцията за
безплатните уведомления
с SMS-и за услугите, предоставяни от службите по
вписванията, включително
и Имотния регистър.
Необходимите средства за реализиране на
промяната са 50 хил. лв.
годишно, които ще бъдат
осигурени от бюджета на
институцията. На сайта
й е обявена и обществена
поръчка за модификацията на системите за SMS
оповестяване, така че услугата да бъде безплатна
за потребителите – соб-

ственици на фирми и техни упълномощени лица,
както и притежатели на
имоти. Крайният срок за
подаване на оферти от
участниците в процедурата е 23 декември.
От Агенци ята информират още, че с цел
по-висока защита на
издаваните документи
и ограничаване възможностите за тяхното манипулиране и фалшифициране от 1 януари 2015 г.
върху тях ще се полагат
с п еци а лн и холог ра м н и
стикери. Поставянето им
ще бъде безплатно.

ǴȐȕȐșȚȢȘȢȚȕȈȜȐȕȈȕșȐȚȍǪȓȈȌȐșȓȈȊǫȖȘȈȕȖȊ
șȍșȘȍȡȕȈșȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖȕȈǲǸǰǩ
Министърът на финансите Владислав Горанов
проведе среща с новия
председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България (КРИБ) Кирил
Домусчиев и изп. директор
на организацията Евгений Иванов. Дискутирани
са били намеренията на
правителството по отношение на пенсионната
реформа, намирането на
икономически обосновани
механизми за определяне
на минималната заплата и
максималния осигурителен
доход и други теми, стана
ясно от изявление на ми-

нистър Горанов на брифинг. „След разговорите
със синдикатите колегите
са останали с впечатление, че не търсим активен
диалог и с тях. По молба
на премиера организирахме тази среща, за да обсъдим съвместната работа
занапред с КРИБ и новия
председател Кирил Домусчиев”, посочи Горанов.
Що се отнася до включената в законопроекта
за държавното обществено осигуряване за 2015 г.
мярка осигурените лица
да имат избор, къде да
отиват вноските им за
втора пенси я – в НОИ

или в частен фонд, министърът посочи, че тази
промяна дава свобода на
избор. „Спекулациите и
създаването на напрежение около темата според
мен са грешка, създава се
впечатление, че някой се
притеснява от свободата
на избор. Препоръчваме на
пенсионноосигурителните
дружества да информират
хората и да са по-активни”, коментира той.
Кирил Домусчиев потвърди, че организацията
не е съгласна с увеличаването на максималния
осигурителен доход. Той
посочи, че КРИБ подкрепя

ǬȊȍȗȈȘȓȈȔȍȕȚȈȘȕȐȒȖȔȐșȐȐȖȌȖȉȘȐȝȈ
ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȐȏȈȋȍȘȔȈȕșȒȈȜȐȘȔȈ
Депутатите от парламентарните комисии по
икономика и туризъм и по
бюджет и финанси приеха
на първо четене законопроект за ратифициране
на споразумението между
българското Министерство на икономиката и
енергетиката и Федералното министерство на
икономиката и енергети-

ката на Германия за решаване по взаимно съгласие
на щетата по казуса „Цемеко” ООД. Споразумението беше предложено от
служебния министър на
икономиката Васил Щонов и предвижда България
да покрие 50% (малко над
2 млн. евро) от щетите
за „Цемеко” заради нереализираната инвести-

ция в циментов завод на
терена на „Кремиковци”.
Проектът за него е от
2004 г. Германската компания „Кльостерс” и Металургичният комбинат
учредяват съвместното
дружество „Цемеко”. Предвидената инвестиция е
за над 30 млн. евро. КЗК
обаче през 2006 г. забрани споразумението и гло-

синдикатите и правителството по отношение
ръста на минималната
заплата, но настоява за
приемането на специален
механизъм и прекратяването на административното й определяне. Изпълнителният директор
на КРИБ Евгений Иванов
допълни, че организацията настоява да бъдат
предоставени данни за
инвестиционните портфейли на пенсионните
фондове. „Има прекрасни
фондове, които няма да
имат никакви проблеми.
Не искаме след 4 години
нашите членове да ни питат: къде бяхте преди 4
години, когато системата
колабираше”, допълни той.
би комбината. По-късно
решението беше потвърдено и от съда. „Цемеко”
се сблъска с проблем и с
издаването на екоразрешително.
Междувременно „Кремиковци” беше продаден
на „Арселор Митал”, като
компанията не подкрепи
плановете за новия циментов завод. Заради казуса
Германия спря да издава
инвестиционни гаранции
на немски фирми за техни
проекти в България.

Агенцията по вписванията продължава и своята работа по надграждане на Регистър Булстат
- осигурено е финансиране
за усъвършенстване на

регистъра чрез два спечелени проекта по ОПАК,
които ще завършат през
2015 г., направени са предложения и за законови промени в Регистър Булстат.

ǬȖȋȏȈȚȧȋȈȔȍ
ȗȘȈȊȐȓȈȚȈȗȘȐ
ȐȗȖȚȍȟȕȖȚȖȒȘȍȌȐȚȐȘȈȕȍ
Страната ни трябва да промени правилата при
ипотечното кредитиране до 21 март 2016 г. в изпълнение на европейска директива, приета от ЕП
на 4 февруари 2014 г. Целта на документа е да уеднакви условията при жилищното кредитиране в държавите - членки на ЕС. Страните от общността
трябва да въведат нови регулации по три ключови
въпроса: преддоговорната информация при отпускането на кредитите, годишните разходи за обслужването на ипотеката за целия срок на договора и
условията за предсрочното погасяване на заемите.
Директивата ще обхваща всички кредити, обезпечени с ипотека, и тези, отпуснати с цел придобиване на недвижим имот. Това означава, че под
регулациите попадат и потребителските заеми,
изтеглени с цел покупка на жилище или за ремонт
на дома, ако са обезпечени с ипотека.
Предвижда се въвеждането на единен стандартен информационен формуляр за заемите, който
да се предоставя на потребителите. Той трябва
да съдържа подробна информация за кредита и да
дава възможност за сравнение с други продукти на
пазара.
Държавите от ЕС освен това ще са длъжни да
въведат срок, в който потребителят да обмисли
дали да подпише договор за кредит. Той не трябва
да е по-къс от 7 дни. Времето за размисъл няма да
има характер на обвързващо предложение за потребителите. Ако кредиторите предоставят съвети и
консултации на потенциални клиенти, информацията, която дават, трябва да е съобразена с финансовите възможности на кандидатите, предвижда
още новото законодателство. Ще се въведат и
по-строги изисквания за рекламата на кредитни
продукти.
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Инж. Добромир Симидчиев, председател на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ:

°ÓÏÐÄÏÊáÔÏÊÒÇÓÕÒÓÛÇÃÜÆÇ
Работим успешно с КСБ

Снимки в. „Строител“

Емил Христов
Г-н Симидчиев, какви са приоритетите на
Фонд ФЛАГ?
Приоритетите на фонда са определени още с
неговото създаване. Той е
финансов инструмент, но
спокойно може да бъде наречен и институционален
такъв, тъй като е създаден с мисията да подпомага бенефициентите в изпълнението на европейски
проекти. Тази подкрепа се
извършва по няколко направления. Едното, което
е съвсем очевидно, е осигуряване на финансова помощ чрез заеми. Те могат
да бъдат краткосрочни,
дългосрочни, мостови или
със собствено участие.
Втората много важна
роля на Фонд ФЛАГ, която
в известен смисъл остава
скрита, но държим на нея,
е, че благодарение на специфичното ноу-хау, което
притежаваме, и достъпа
до информация подпомагаме общините в изграждането на техния капацитет
за управление на проекти.
Тоест ФЛАГ не действа
като търговска банка,
която отпуска средствата и веднага определя лихвата и по какъв график да
се извършва изплащането.
Наблягаме на много по-сериозни детайли по отношение на изпълнението на
самите проекти. Причината за това е, че често
бенефициентите сменят
подхода, което води до
промяна на условията и от
наша страна. Истината е,
че след като се запознаят
с различните изисквания,
местните власти искат
съвет от нас. До голяма
степен ги учим и ги подпомагаме в израстването на
капацитета им за изпълнение на проекти, тъй като в
крайна сметка в България
има 264 общини. Те имат
съвършено разнообразен
профил. Някои от тях не
са с толкова добре развит
административен капацитет. Тук идва и мястото
на нашите колеги, които
им помагат да извървят
необходимия път.
Говорейки за това,
че не всяка община има
нужния капацитет, с какви други трудности се
сблъсквате най-често?
Често се изправяме
пред няколко вида препятствия, които не са характерни единствено и само
за Фонд ФЛАГ. Те се срещат в цялата страна и
особено при изпълнението
на европейски проекти.
Една от трудностите,
както казах вече, е липсата на капацитет. Затова
и тук идва нашата роля.
Разбира се, този проблем

подобно положение, преценяваме как да действаме.
Ето например тази година
увеличихме капитала си с
допълнителни 30 млн. лв.
И благодарение на тези
средства се опитваме да
привлечем допълнителен
ресурс. Дори мога да се
похваля, че дойдоха румънски представители и пожелаха да изкопират модела
на фонда. Не сме сигурни
точно как ще работим
през новия програмен период, защото все още има
програми, които трябва да
се одобряват, но под една
или друга форма ФЛАГ ще
продължи да бъде основен
партньор на бенефициентите.
Какво предстои през
2015 г.?
Следващата година е
важна, защото е последна
за реалното изпълнение
на проектите от програмен период 2007 – 2013 г.
В тази връзка мисля, че

известен смисъл 2015 г.
ще е подобна на настоящата. Знаете колко трудна беше тя за държавата,
общините и строителния
бранш. Спирането на програмата ни донесе стрес.
Натрупаха се кандидатури и изведнъж трябваше
да одобрим голям брой от
тях. Надявам се все пак
нещата догодина да са
доста по-добре, защото
нямаме друг избор, освен
да завършим заложените
проекти. Предстои усилена работа по ОПОС, по
ОПРР и най-вече да се подготвим за новия програмен
период. Поради тази причина 2015 г. ще бъде ключова.
Ние, както и колегите от
Министерството на околната среда и водите и на
регионалното развитие и
благоустройството, работим активно по дефинирането на параметрите на
ОПОС. Тя отново се очертава бъде сложна и тежка.
Нейният характер е такъв.

Добромир Симидчиев е роден на 12 февруари 1974 г. Завършва УАСГ със
специалност „Пречистване на питейни и отпадъчни води, проектиране
на пречиствателни станции, управление на утайките“. Магистър е и по
бизнес администрация от Университета на Сиатъл, САЩ. От края на
2007 до 2011 г. е директор „Инженерни услуги и активи“ в концесионера
„Софийска вода“. Там е участвал в изготвянето на плана, с който
Столичната община кандидатства за финансиране по ИСПА. През
октомври 2011 г. е назначен за зам.-министър на регионалното развитие
и благоустройството в 87-ото правителство на България от премиера
Бойко Борисов.
През март 2013 г. е назначен за зам.-министър на регионалното развитие
и благоустройството във временното правителство от премиера
Марин Райков.
През юни 2013 г. е назначен за зам.-министър на регионалното развитие в
89-ото правителство на България от премиера Пламен Орешарски.
През 2011 г. става председател на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ.
Владее английски и гръцки език.

има множество измерения. Например недобре
подготвени и изпълнени
обществени поръчки, които впоследствие създават
трудности. Също така
се срещат недостатъчно прецизно изработени
проекти от техническа
гледна точка. В тях са
изпуснати елементи или
цените са неточни. Това
е национален проблем. Нямаме достатъчно на брой
и добре подготвени проектанти, а в крайна сметка
в основата на всеки един
проект са точно те. Тези
спънки водят до финансови корекции. Те са сериозно
предизвикателство пред
нас, защото се случва да
сме разгледали кандидатурата на дадена община
и да сме осигурили финансиране и в един момент се
оказва, че на нея й се налага финансова корекция. Тогава местните власти се
обръщат към нас за дофинансиране заради санкциите, което променя и изкривява доста картината на
паричните потоци. Създава затруднения и на самата община. Това ни прово-

кира в дадени моменти да
вземаме трудни решения.
Това е проблем в национален мащаб. Друго голямо предизвикателство, с
коeто се сблъскваме, е, че
Фонд ФЛАГ работи много добре. Може да звучи
странно, но поради голямото търсене изпадаме в
положение да нямаме достатъчен финансов ресурс.
Това е недостатък за нас,
но е доказателство и че се
справяме успешно. Хората
ни припознават и знаят, че
ще изпълним ангажиментите си. Опитваме се да
решаваме проблемите по
различни начини. Хубавото
в крайна сметка е, че досега нито един от бенефициентите не е пострадал поради тази причина. Случва
се да забавим плащанията,
но винаги намираме начин
да привлечем допълнителен ресурс.
Нека ви обясня как успяваме да се справим в
такава ситуация. Правим
сравнително точни бизнес
планове за всяка следваща
година и можем доста добре да предвидим нашите
ходове. Самите европей-

ски програми в повечето
случаи се развиват доста
непредвидимо. Но взимаме
предвид техните прогнози
и се напасваме, така че
да можем да свършим работа. Когато изпаднем в

сме направили много точна прогноза за това, което ще ни е необходимо.
Основният ни ресурс ще
бъде насочен към изпълнение на проекти по ОП
„Околна среда 2007 – 2013“.
Истината е, че това е
най-тежката програма. В

Затова трябва да намерим
мястото си, така че да
сме в подкрепа на бенефициентите.
Предвижда се бенефициентите по „ОПОС 2014
– 2020” да са ВиК операторите, а не общините.
Предстои ни на нацио-

Фондът за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, подписа нов
тригодишен договор с УниКредит Булбанк за предоставянето на заем за финансиране на
проекти по европейски програми, изпълнявани от общините. Заемът е за 40 млн. лв., а срокът
на договора е до ноември 2017 г. УниКредит Булбанк беше избрана за управляваща банка на
фонда след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки
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кандидатства с проект
по ОПОС или ОПРР. Можем да му помогнем да
дефинира по-добре предложението. Заявлението за
кредит може да е по всяко
време – преди старта на
проекта или след него. Зависи за какво точно ще е
кредитът. В някои случаи
може да е за средства за
собствено участие или
за мостово финансиране
на текущи плащания. Да
кажем, че общината има
нужда от средства за разплащане и след това ще ги
възстанови, а в момента
не разполага с тях. Тогава
се появяваме ние и предоставяме нужния ресурс.

нално ниво да предприемем стъпки, с които да
направим ВиК сектора поконкурентен. ОПОС е инструмент за постигане на
тази цел. Никоя програма
не работи сама за себе си.
Нещата са доста обвързани. Планираме реформите,
така че оперативната
програма да ги подпомогне в максимална степен.
В крайна сметка ОПОС
разпределя грантови средства от Европейския съюз.
Необходимо е те да бъдат
заслужени. Никога досега
ЕК не е заемала по-твърда позиция по отношение
на страната ни и на реформата на ВиК сектора.
Посланието е много просто – или правим промените, които сме обещали, и
такива, каквито самите
ние сме ги приели, или оперативната програма няма
да съществува. Сега ни
остава да работим и да
направим нещата по правилния начин.
Колко и на каква стойност са отпуснатите
кредити за 2014 г.? Има
ли просрочени?

До края на октомври,
когато беше последният
кредитен съвет, сключените договори бяха 121 на
стойност 186 млн. лв. Тези
кредити подкрепят спечелени проекти за 1,257
млрд. лв. Общо от 2009
г. до днес Фонд ФЛАГ е
сключил 700 договора за
830 млн. лв., като това
подкрепя проекти за над
3 млрд. лв. От тези споразумения има единствено
3 кредита, които са със
забавени плащания. Това
показва изключителната
работа на фонда. Вземете
дори най-добрата банка в
света и ще видите, че и тя
няма такъв коефициент.
По какъв начин става
усвояването на кредита?
Усвояването на кредита е просто. Подава се
искане за отпускане на
средства. Има разписани
процедури, които всеки желаещ може да провери на
нашия сайт. Не е необходимо да се знаят наизуст,
а дори бих препоръчал да
ни се обадят по телефона.
Тогава съответният кмет
може да провери дали има

възможност да вземе кредит и какво трябва да направи. След това колегите
от фонда ще му изпратят
цялата документаци я.
Получената информация
се оформя и решението
се взема от Съвета на
директорите. Ако е положително, се подготвя
договор за кредит. Той се
подписва от двете страни
и след това процедурата
се задейства. Събираме
Съвета на директорите
поне веднъж в месеца. Опитваме се да бъдем изключително оперативни, за
да може в периода между
запитването и усвояването на парите да минат
неповече от три – четири
месеца.
Ще ни кажете ли в
кой момент от проекта
е най-добре да се кандидатства за кредит?
Съветът ми е това да
се случва колкото е възможно по-рано. Дори бих
препоръчал да стане още
когато кметът има само
идея да участва по някоя
програма. Нека да се обади и да каже, че смята да

Все пак е добре нещата
да се случат по-рано, за
да можем да изплатим необходимите пари в момента, в който са най-нужни.
Естествено, има случаи, в
които е възможно кредит
да бъде отказан. Общината има право да кандидатства пак, стига да е
отстранила констатираните от нас грешки.
Каква ще бъде ролята
на фонда през новия програмен период?
Изключително много
зависи какви ще са параметрите на новите оперативни програми. Първо
искам да кажа, че немного
хора знаят за съществуването на фонда. Той е от
този тип институционални инструменти, които
не са на свободния пазар.
Съответно не прилагаме
абсолютно никакъв маркетинг, за да се рекламираме. Мисията на фонда
е да подпомага бенефициентите. Работейки с тях,
не оценяваме проектите
по същество. Приемаме,
че националните ни управляващи органи са си свър-

шили работата добре и са
преценили, че проектът
трябва да бъде реализиран
точно в този му обхват.
Нашата работа е да преценим някои технически,
финансови и правни аспекти на проекта, рисковете и възможните трудности за бенефициента.
Това, което прави фондът, а и ще го извършва
през новия програмен период, е да подпомага бенефициентите при тяхното
разплащане със строителите. Основната част от
средствата, които отпускаме, са за СМР. Ролята ни
е да бъдем незабележими,
но да работим изключително добре и съвестно.
Изпълняваме вторична
функция, която е важна.
Това лято предвид спрените програми се видя колко
необходимо е да ни има, за
да дадем спокойствие и на
бенефициентите, и на изпълнителите на проектите. Често ни се налага да
вземаме трудни решения
и да подпомагаме общини,
които не биха имали никакъв шанс в търговска банка. Това е част от мисията ни. Не действаме като
една чиста финансова
институция, а напротив
– вземаме решения, които
един банкер би сметнал
за рискови. Правим го, защото хората, които идват при нас, знаят, че сме
единственият им шанс да
реализират проектите
си. Отпускаме средства
за обновяване на градска
среда, за строителство
на детски градини, т.е.
все обекти, които са от
значение за населението
на България.
Кои са общините, които се възползват найчесто от заеми?
Статистиката ни показва, че най-много проекти, за които сме отпуснали кредити, има в Гоце
Делчев – 14 бр. В Смолян
са 13, Перник – 11, Петрич
– 11, Свиленград – 11, Добрич – 10, Сандански – 10,
Варна – 9, Свищов – 9,
Лясковец – 9. Има и много
други, но това са регионите, които най-често са
използвали нашите услуги.
Общините са свикнали да
работят с нас. Знаят как
функционираме и не искат
да търсят друг. Дори понякога се случва така, че
могат да намерят финансиране при по-ниска лихва,
но избират нашите услуги.
Подписахте тригодишен договор с УниКредит
Булбанк за предоставянето на заем за финансиране на европроекти. На
каква стойност е контрактът и с какво помага на фонда?

Да, наистина наскоро подписахме договор с
УниКредит Булбанк, като
той има две предназначения. Едното е банката да
продължава да изпълнява
ролята на управляваща
институция. Всеки един
фонд има нужда от такава. В нашия случай тази
банка спечели конкурс да
ни предостави финансиране на стойност от 40 млн.
лв., с което да допълним
нашия ресурс. Дори скоро
ще се наложи да обявим
нова тръжна процедура
за още средства. Имаме
нужда от средства в порядъка на 70 – 80 млн. лв.
и благодарение на тях ще
приключим успешно настоящия програмен период. По
този начин до края на 2015
г. ще бъдем подсигурени.
Нека да обясня каква е
структурата на капитала на фонда. Разполагаме
с 90 млн. лв. собствен капитал, който е осигурен
от бюджета на България.
След това получаваме още
около 120 млн. лв., които
са по две заемни споразумения с Европейската
банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР). След
това имаме 40 млн. лв.,
за които споменах преди
малко. Дори мога да кажа,
че вече сме усвоили тези
средства чрез решенията
си за кредитиране и затова имаме нужда от допълнителни. Повтарям, че за
тях ще обявим обществена поръчка и ще спечели
този, който предложи найизгодни условия.
Раб о т и т е п о с ъ в местни дейности с Камарата на строителите
в България?
Работим индиректно
за тях. Фонд ФЛАГ осигурява финансиране на бенефициенти по проекти,
свързани със СМР. Отделно наши представители
участват в мероприятия,
организирани от КСБ. През
2013 г. присъствахме на
серия обучения, организирани от Камарата. Мога
да кажа, че тази инициатива беше полезна и за
двете страни. Лично аз
съм участвал в конференции и семинари, организирани от КСБ. Така че мога
да кажа: работим успешно
с Камарата.
Прави ми впечатление,
че благодарение на партньорството ни през годините все повече хора от
бранша разбират за нас. В
заключение искам да кажа,
че всичко, което правим, е
благодарение на това, че
от МРРБ са ни подкрепяли и продължават да го
правят, защото са наясно
с дейността на фонда и
знаят колко важни сме за
строителния бранш.
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Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и
строителен надзор“ към КСБ:

Снимка Денис Бучел

ȁȍȗȘȖȌȢȓȎȐȔȌȈ
ȘȈȉȖȚȐȔȗȖȗȘȖȔȧȕȈȕȈ
ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȈȚȈțȘȍȌȉȈ
Надявам се да бъде постигната пълна прозрачност при
провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки
Свилена Гражданска
Инж. Зарев, как протече работата на оглавяваната от вас
секция „Проектиране и строителен надзор“ към Камарата на
строителите в България през
2014 г.? Какво е състоянието
на сектора?
Като основна задача трябва
да отбележим работата по промените в нормативната уредба.
Изготвихме становища по предложени от различни институции
проекти за изменения на актове,
като Закона за устройството
на територията и Закона за обществените поръчки, както и по
наредби и правилници, уреждащи
дейността на строителния надзор и проектантите. Изразихме
мнение относно разработени от
„Центъра за научни изследвания и
проектиране” към Университета
по архитектура, строителство и
геодезия „Норми за проектиране
на пътни тунели” и „Техническа
спецификация за пътни тунели”.
Според експертите ни документите ще дадат по-голяма сигурност, безопасност и качество в
проектирането, изграждането и
приемането на съоръженията в
България. Направихме становище и във връзка с изработения
от Министерството на инвестиционното проектиране проект на наредба за проектиране,
изграждане и експлоатация на
сгради за обществено обслужване в областта на образованието,
здравеопазването, културата и
изкуствата, като се надяваме
нашето предложение въпреки
закриването на ведомството
да бъде взето под внимание при
приемането на нормативния акт.
Експертите от КСБ взеха
участие и при разработката по
инициатива на JASPERS на два
типа тръжни документи „Съдействие при подготовката на документи за обществени поръчки в
транспортния сектор в България
– методика и указания за определяне на критерии за подбор и
критерии за оценка на проекти
за конвенционална пътна и железопътна инфраструктура” и
по-конкретно на методиката за
избор на консултант/строителен
надзор на пътни обекти. На искането на Агенция „Пътна инфраструктура“ за избор на обективни
критерии за подбор и оценка при
провеждане на търгове за консултант, упражняващ строителен
надзор, изразихме становище, че
тя е нужно да се съобрази именно с разработените от JASPERS
документи.
Кои бяха трудностите, с

които се сблъскаха компаниите
през последните месеци?
Въз основа на дългогодишния ми опит в областта мога
да кажа, че има драстични несъответствия на специалистите,
включени в екипите, упражняващи консултантска дейност, с
изискванията на възложителя,
заложени в тръжната документация, най-често – формално
подписани декларации за непрекъснато разположение и работа
на един строеж. В същото време
един експерт участва на няколко
обекта, значително отдалечени
един от друг – например в Перник,
Стара Загора и Кърджали. Това
се случва въпреки изричното условие смяната на членовете на
екипа да става само при наличие
на форсмажорни обстоятелства.
Именно с цел прекъсване на тази
порочна практика нееднократно
сме настоявали пред основния
възложител на обекти от линейната инфраструктура – АПИ, при
отваряне на техническите оферти на участниците да се обявяват имената на специалистите,
включени в екипите, чрез които
ще се осъществява надзорът. По
този начин няма да се допуснат
експерти, които вече са заети
целодневно на други обекти със
същия възложител, както и ще
се избегне възможността да се
злоупотребява с представяне на
неверни данни относно квалификацията и професионалния опит
на правоспособните физически
лица, чрез които се упражнява
строителен надзор. За съжаление обаче предложенията ни не
бяха възприети с мотива, че са
дискриминационни.
Основният проблем, с който
почти успяхме да се преборим,
е отпадане прилагането като
основен критерий на „най-ниска
цена” за проектантските и консултантските услуги. За качествено извършване на дейността
от основно значение е експертизата на членове на дадения екип.
Бих искал да цитирам указанията
на JASPERS в този смисъл: „Договорите за строителен надзор
трябва да се възлагат въз основа
на икономически най-изгодната
оферта, като оценката трябва
да бъде силно ориентирана към
качествата на офертата на
участника”. „Това, че строителният надзор често е бил определян основно на база предложената цена, представлява важен
фактор за лошото изпълнение на
строителните договори”. Компетентността и професионалните
качества на специалистите от
екипите на инженера/консултанта и организацията му на работа

са ключови за успеха на проекта.
За съжаление, както отбелязват
и JASPERS в своите указания,
оценяването на персонала на
участниците е недопустимо като
критерий съгласно директивите
на ЕС.
Много важно е при предоставяне на услугата строителен надзор да се постигне баланс между
качество и цена. Показателите
за качество трябва да имат поголяма относителна тежест,
още повече че стойността за
дейността ни е много малка част
от тази на обекта като цяло.
Мнението ни е да се промени съотношението между показателите, които определят качеството
на офертата, и такива, които са
свързани с ценовото предложение
– от 80:20 до 70:30.
Срещали ли сте други пречки
при извършване на дейността
си?
При избор на изпълнител на
проектантски услуги възложителите масово прилагат като условие за оценяване „срок за изпълнение на проекта”. Това води до
два основни проблема – от една
страна, за да бъдат избрани за
изпълнители, участниците предлагат нереално кратки срокове,
което не осигурява необходимото
време за изработване на качествени проекти. Всички дейности,
като отчуждения, археология,
пресичания със засягащата се инфраструктура – газопроводи, ВиК,
ел. проводи и др., отнемат около
година – година и половина. При
тези кратки срокове проектите
се претупват и впоследствие се
появяват множество проблеми,
което пък от своя страна води
до удължаване на сроковете и
неоправдано влагане на повече
средства. Това е икономически
неизгодно. От друга страна, при
този критерий за оценяване почти всички участници предлагат
минималния възможен срок, така
че в крайна сметка реално поръчката се възлага при „най-ниска
цена”.
Друг важен момент, на който
бих искал да обърна внимание, е
изпълнението на рехабилитацията на обектите, която често
започва 2 – 3, а понякога и повече
години след изработването на
проекта. Междувременно техническото решение вече не е актуално, тъй като обектите са претърпели сериозни количествени и
качествени промени вследствие
различни фактори като движение,
климатични условия, експлоатация и т.н., оказващи влияние на
състоянието им. В тези случаи
е абсолютно задължително ак-

туализиране на проекта няколко
месеца преди реалното започване на строителните работи. Ако
това не бъде направено, рехабилитацията няма да бъде извършена с необходимото качество или
в нужния обем. Актуализацията
следва да бъде заложена още при
възлагане на обществената поръчка с предмет проектиране.
Съгласуването на проектите
за обекти с национално значение
би следвало да се поеме от възложителя, като същите бъдат
освободени от заплащането на
държавни такси. Когато го правим ние, се заплащат твърде високи суми, например такса за съгласуване от ЕСО – писмо, че не
съществува ел. провод, е в размер
на близо 3000 лв.
Все още не е решен и въпросът със статута на проектантските бюра. В момента КИИП
издава удостоверения за правоспособност единствено на физическите лица – проектанти. При
поискване може да бъде издадено
и удостоверение на фирмата –
проектант, но то има пожелателен характер. Считаме за удачно
да бъде създаден регистър на
проектантските фирми, с въведени изисквания към тях, подобно
на Централния професионален
регистър към Камарата на строителите в България.
Това се налага още повече поради факта, че с промяната в законодателството в края на 2012
г. бе въведено задължителното
осъществяване на авторски надзор по всички части на проекта.
Фирма с недостатъчно квалифицирани специалисти и капацитет
не би могла да се справи с това
задължение. Въпросната законодателна промяна е продиктувана от друг проблем, върху който
също бих искал да акцентирам
– формалното осъществяване на
строителен надзор. Той е резултат от прилагане на критерия
„най-ниска цена” в обществените
поръчки с предмет консултантски услуги, в резултат на което
търговете се възлагат на компании, които впоследствие не посещават обектите, а формално изготвят и подписват документи,
без реален контрол върху изпълнението на СМР.
Друг неудачен критерий за
оценяване, който се прилага, е
„време за изготвяне на окончателен доклад” или „време за изработване на технически паспорт
на обекта”. Това е изключително
субективно условие.
Още една грешка, която продължава да се допуска, е възлагането на строителството на
линейни обекти въз основа на

идеен проект, без да се отчита
тяхната специфика. При тях парцеларният план (ПУП) е последният елемент на проекта. Това води
до възникване на множество проблеми, свързани с допълнителни
отчуждения и отново изработване на ПУП, в резултат на което се
удължават сроковете и се увеличават договорените цени.
КСБ ще сформира група за
разработване на типови документи и договори.
Камарата има подкрепата
на държавата за изработването
на стандартизираната документация за обществени поръчки и
това е много важно. В момента
се работи по въпроса на базата
на документите, подготвени от
JASPERS. Надяваме се направените от нас предложения, приети от JASPERS, да бъдат взети предвид при изготвянето на
тръжните документации.
В заключение бих искал да
изтъкна, че според нас е необходимо прилагането на условията на FIDIC при изпълнение на
строителството, където са
строго определени правата и отговорностите на всеки един от
участниците в инвестиционния
процес (възложител, проектант,
строител и консултант), тъй
като те съдържат международно
установени добри практики, които се развиват непрекъснато. В
България се получава известно
противоречие на договорните
условия на FIDIC и Закона за обществените поръчки, който регламентира изрична забрана за
променяне стойността на контрактите. Удачно би било да се
промени и нормативната уредба,
като строителството се отдели
от териториалното и селищното
устройство с приемане на закон,
който подробно да регламентира
взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес, техните права и задължения.
Какви са вашите очаквания
за 2015 г.? Какви ще са приоритетите на секцията?
Те ще бъдат въпреки тежката
икономическа ситуация и липсата на пари, засегнатите въпроси да намерят решение и да бъде
постигната пълна прозрачност
при провеждането на процедурите по възлагане на обществени
поръчки.
Какво ще пожелаете на колегите си за 2015 г.?
Пожелавам на колегите си на
първо място здраве, просперитет за всички и най-вече много
усмивки.

КСБ

петък, 19 декември 2014
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Инж. Росен Колелиев, председател на секция
„Инженерна инфраструктура“ към КСБ:

Снимка Денис Бучел

ǺȐȗȖȊȐȚȍȌȖȒțȔȍȕȚȐ
șȈȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚ
ȏȈȉȘȈȕȠȈ
Нужно е да планираме окончателния
вариант на пътната ни мрежа
Свилена Гражданска
Инж. Колелиев, как протече работата на секция
„Инженерна инфраструктура“ през 2014 г.?
Тя бе трудна за строителите както заради неблагоприятните климатични условия, така и поради
икономическата и политическата нестабилност в
страната. Това е и първата година от новия програмен период на ЕС, за който
все още нямаме уточнени
и утвърдени оперативни
програми, касаещи сектора. Засега работим по тези
от предишния, където за
съжаление сигурно ще загубим средства. По ОП
„Околна среда“ и ОП „Регионално развитие“ бяха спрени средствата, държавата
от своя страна е забравила
да предвиди пари за ДДС за
друга част от програмите
и имаше още куп проблеми,
които се стоварваха на
строителните фирми. Освен това водим и неравна
борба с бюрокрацията. Съществуват и други пречки,
които си създаваме и ние
– участниците в този процес. На първо място това
е т.нар. брокерство на обществени поръчки, което е
всъщност ненужно посредничество между реалния
изпълнител и възложителя.
Определен брой фирми печелят масата търгове и
след това ги раздават на
строителите, които за „услугата“ им предоставят не
малка част от цената. На
пръв поглед всичко е наред,
но последствията за цялото общество са изключително негативни. Руши се и
без това крехкият морал и
липсва реална конкуренция.
Тези „брокери“ са с огромен
корупционен потенциал, на
който е трудно да устоят
държавните и общинските служители. Снижава се
качеството на СМР, тъй
като когато „бостанът
е обран“, реалният изпълнител търси да реализира, макар и малка печалба,
което става за сметка на
качество, материали и т.н.
Част от строителството влиза в т.нар. черен сектор, където не се
плащат осигуровки, ДДС,
данъци и други. Просрочват се срокове, защото на
„брокера“ му трябва време

да намери подходящ изпълнител и да „обработи“
проекта. Фалират малки
и средни фирми, тъй като
се декапитализират – при
този род договори не си
слагат амортизационни
начисления, за да може да
се включат в цената.
Някои колеги се опитват да представят този
проблем като борба между
големите и малките дружества, но между коректните
компании той не съществува, независимо дали са
големи или малки. Типажът
на този род фирми има две
разновидности. Единият е
предприятия без ДМА, само
с офис и малък брой служители, които документално
оформят счетоводни и технически операции. Вторият
е такива със собствени
ресурси, които обаче „печелят“ в пъти по-голям брой
обществени поръчки от
техните собствени възможности и имат по-големи
приходи не от собствената си строителна дейност,
а от „брокерство“.
Кои бяха пътните проекти на 2014 г.?
В началото на октомври т.г. Агенция „Пътна
инфраструктура“ внесе в
Управителния орган на ОП
„Регионално развитие 2007
– 2013“ документацията за
17 нови проекта на обща
стойност 214 759 445,92 лв.
С тези пари ще бъде извършена рехабилитацията на
309 км второкласни и третокласни пътища, които
трябва да влязат в експлоатация до края на 2015 г.
Това, което прави впечатление при избора на
обектите, е, че не са разпределени равномерно по
територията на страната, както се предполага
от целта на програмата.
В тях е заложен и нереално
дълъг срок за гаранции, който се иска от изпълнителите (в пъти по-голям от
този, определен в Наредба 2), с което се затрудняват строителите.
По „ОПРР 2007 - 2013“
би трябвало да се финансира и Северната скоростна
тангента с близо 150 млн.
лв. Параметрите на трасето са: 15,5 км магистрален
габарит с по три ленти,
19 големи съоръжения, 20
пресичания на електропро-

води и още толкова ВиК
съоръжения. Според мен
този проект няма да може
да се реализира до края на
2015 г. заради проблемите
с отчужденията. Трябва
спешно да се помисли тези
пари да се прехвърлят за
реконструкция на републиканската пътна мрежа, докато е време и още може да
се направи нещо.
По ОП „Транспорт 2007
– 2013“ имахме наличието
на индикативен списък с
инфраструктурни обекти.
В него бяха АМ „Тракия“ –
лот 2,3, и 4, АМ „Струма“,
АМ „Марица“, път I-5 Кърджали – Подкова, обходните
пътища на Враца, Монтана
и Габрово, Западната дъга
на Столичния околовръстен път, АМ „Хемус“ СОП
- гара Яна, и жп проекти.
Голяма част от тях вече
са построени, а по другите се работи. За 2015 г. се
предвижда да се завършат
общо около 160 км пътища:
АМ „Марица“ – лот 1 и 2,
АМ „Струма“ – лот 2 и 4,
обходите на Габрово и на
Монтана, Западната дъга
на СОП и жп участъците
Септември – Пловдив, Пловдив - Бургас, Димитровград - Свиленград. Избраните чужди изпълнители
на „Струма“ и „Марица“ се
провалиха, докато българските строители успешно
се справят със задачите.
По програма „Държавни инвестиционни заеми“
предстои да се доизградят
следните пътища – лот 4:
Шумен - Преслав и Камчия
– Съединение – 27 км, лот
5: Смядово – Велики Преслав
– 17 км, лот 6: обход Елхово,
лот 12: Пролаз – Търговище,
лот 14: Асеновград – Смолян, лот 17: Мездра – Нови
Искър, лот 18: Йончево ханче, лот 22А: Юндола – Разлог. Към тях бяха добавени
няколко нови участъка с
не много ясна мотивация.
В общи линии програмата
работи, има предвидено индексиране и сроковете ще
се спазят.
През тази година започна процесът на сключване
на новите четиригодишни
договори за текущ ремонт
и поддържане (ТРП) на републиканската мрежа. Финансирането е от държавния
бюджет. Програмата очаквано предизвика интерес
сред бранша. Опитът да се

усъвършенства тръжната
процедура обаче не даде
нужния ефект. Резултатите от търговете вече
с лимитирани цени повториха тези от предишните
процедури. Идеята да се
раздробят поръчките и да
се оферира по т.нар. РПС
(районни пътни служби) не
бе приета. Това бе една
възможност да се даде
глътка въздух на малките
и средните фирми, защото
обемите работи и цените
предполагат такива изпълнители. Секция „Инженерна
инфраструктура“ прави няколко срещи по този повод,
но за съжаление много малко от нашите предложения
бяха чути от АПИ.
Тук беше мястото големите фирми от бранша
да вземат решение да не
участват в тези поръчки и
някои от тях го направиха,
но за съжаление са единици. В Североизточния район
се дава отпор, но ниските
оценки по технически показатели, които получиха
местните фирми, предопределиха нещата. В тази
насока в секцията пристигат писма от областните
представителства в Шумен, Силистра и Добрич.
Големият интерес към
договорите по ТРП произтича не заради печалбата
от дейностите, тъй като
тя в общия случай е малко
над нулата, а от възможността да се „договарят“
СМР, нямащи нищо общо с
целите на контрактите.
Това са рехабилитации
или ново строителство за
десетки милиони лева на
цени на ремонтни работи
без търг. Най-фрапиращият случай през изминалия
период бе третата лента
на пътя Русе – Шумен. По
този проект без търг по
линията на ТРП бяха усвоени десетки милиони лева.
Без да съм пророк, мисля че се подготвя нещо
подобно и за трета лента
на пътя Русе – Бяла, а може
би и на други участъци.
Надявам се тази практика
да бъде прекратена. Наймалкото, което можем да
направим, е да уведомим
бранша и обществеността
за тези аномалии. Това ще
е част от борбата ни договорите по ТРП да останат
приоритет на малките и
средните фирми в бранша.

В цялата тази обстановка новината, че на КСБ е
предоставена възможността да подготви типовите
документи за обществени
поръчки, звучи оптимистично. Сега е моментът да се
покаже силата на бранша и
да подготвим и застанем
зад стандартизираната
документация, изготвена
от нас за нас. Дано някъде
по стръмната пътека на
юридическите хватки тази
иначе отлична идея не се
изкорести.
Каква е междуфирмената задлъжнялост спрямо 2013 г.?
Няма да открия топлата вода, че най-големите
длъжници са държавата и
общините и докато в договорите и тръжните процедури не се поставят и
двете страни равноправно
с нас, оправия няма да има,
каквито и закони да се приемат. Сега само изпълнителят има задължение да
спазва правилата, за което
има санкции, докато другият контрагент трябва да
плаща, но ако не го направи навреме, няма санкции.
Глобите към централната и местната власт ще
помогнат на всички – ще
дисциплинират администрацията, фирмите ще
си получават парите, работниците ще си взимат
заплатите редовно и т.н.
Кои ще са обектите
през следващата година?
За бъдещи проекти се
чуват различни анонси, например че АМ „Хемус“ – ще
се строи през 2015 г. Тук искам да изразя категорично
становище, че магистралата е нужна на България
и гласовете тя да се трансформира в АМ „София Русе“ по пътя на ТЕNТ мрежата са непродуктивни.
Ние градим пътища за нас
и после да обслужваме нечии транспортни потоци.
В противен случай Североизточна България ще бъде
откъсната от страната.
Тук искам да спомена
нещо за стратегията и
приоритетите при строителство на трасетата.
За съжаление те у нас непрекъснато се променят.
Отколешната идея за автомагистрален пръстен на
България - АМ „Хемус“, АМ

„Черно море“, АМ „Тракия“,
трябва да се реализира.
Накъде трябва да
обърне поглед българският пътен строител?
Според мен на първо
място към качеството.
Вече можем да изграждаме,
но трябва да го правим още
по-добре.
Примерът, който ще
дам, е елементарен - при
асфалтиране самосвалите
разтоварват материала
директно в асфалтополагача, при което малко или
много се получава удар и нивото на асфалта „трепва“.
Този дефект може да бъде
избегнат с междинна машина – дистрибутор (Shuttle
Buggy). Но затова трябва
да се направят разходи – за
техника, оператор, гориво и
т.н. При оценяването този
фактор се елиминира. Но е
необходимо да имаме възможност да инвестираме в
машините.
Бъдещето трябва да
бъде обърнато и към планиране на окончателен вариант на пътната ни мрежа
– крайно време е да разпишем как трябва тя да се
развива и последователно,
година по година, да я изграждаме приоритетно. Не
бива конюнктурно да приоритизираме обекти, които
не са от първа необходимост – тук визирам тунела
под Шипка, който не бива
да изпреварва АМ „Хемус“.
Нужно е според мен вече
да се мисли за уширяване на
АМ „Тракия“ след вливането
в нея на АМ „Марица“ до София. Това важи и за АМ „Хемус“ след вливането в нея на
пътя I-1 от Видин.
Какво ще пожелаете на
колегите си за 2015 г.?
Желая на всички колеги
весело и щастливо посрещане на новата 2015 г. Време е да отдадем нужното
на близките си хора. Само
след броени дни навършвам
60 години и откровената
ми мечта е всички ние да
направим така, че нашите деца и внуци да не се
скитат немили-недраги по
чужбина, а да им осигурим
живот и работа в една
просперираща и правова
България. Заслужава си да
се потрудим за това. Нека
си го пожелаем и да работим да се случи.
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Възможната загуба по програмата е 22 млн. евро
Снимка авторът

Свилена Гражданска
„Още 175 млн. лв. по ОП
„Околна среда 2007 - 2013“
ще получат бенефициентите до края на декември.
Това е добра новина за общините и за строителния
сектор, защото парите
са глътка свеж въздух
след спиране на плащанията по програмата. Така
общият обем на разплатените средства ще възлиза на близо 2,65 млрд.
лв.“, отговори на въпрос
на в. „Строител“ Ивелина
Василева, министър на
околната среда и водите,
по време на брифинг. „Това
стана факт благодарение на добрата работа
на Управляващия орган и
на бенефициентите. През
последните два месеца
имахме усилено разплащане. През този период
общините получиха средства в размер на 158 млн.
лв. Това заедно с другите

две мерки, които предприехме по ОПОС, а именно
анализ и обобщаване на
цялата информаци я по
програмата, установяване
на причините за забавяне
– обжалванията на тръжните процедури и форсмажорните обстоятелства,
успяхме да намалим риска
от загуба на средства до
22 млн. евро. Спомнете си,

че в началото на ноември
той варираше между 145
до 205 млн. евро. Надяваме
се ЕК да признае нашите
заключения, но загуба по
програмата ще има“, обясни Василева и допълни, че
е подаден и последният за
годината доклад по сертификация на стойност
412,5 млн. лв.
По думите й към 15 де-

кември финансовите корекции по ОПОС възлизат на
близо 170 млн. лв., като в
периода април – юли т.г.
бяха наложени санкции на
общините от 117 млн. лв.
М и н и с т ъ р И в ели н а
Василева посочи, че в момента по програмата се
изпълняват 243 проекта,
завършени са 200. Общият
бюджет възлиза на близо
3,5 млрд. лв. Той е разпределен между приоритетните оси, които са свързани
с най-значимите цели - изграждането на екологична
инфраструктура в секторите „Води" и „Отпадъци”
и тези, касаещи опазването, поддържането и управлението на защитените
територии и зони. Министърът отбеляза, че изминаващата година е била
нелека в изпълнението на
оперативната програма.
„Работата по нея е сериозно предизвикателство
за нашите бенефициенти,

но заедно с тях вече години успешно преодоляваме
препятствията и вървим
напред“, добави Василева и
подчерта, че към момента
изпълнените и въведени в
експлоатация обекти в
сектор „Води“ обслужват
250 хил. души. „Благодарение на тях жителите
вече могат да се похвалят с по-добри условия на
живот. Загубите на вода
във водоснабдителната
мрежа са намалели. Голяма
част от населението на
България вече е свързано
с канализационната система“, допълни Василева.
Министърът посочи, че
обслужваното население
от депата, въведени в
експлоатация, е около 1,35
млн. души, а от проекти,
които са в изпълнение, ще
достигне 2,9 млн. души.
Василева изрази увереност, че е подпомогната политиката, която е
свързана с подобряване

качеството на въздуха.
Само предприетите мерки в Столичната община
водят до намаляване близо
5 пъти на замърсяването
на въздуха с фини прахови
частици на територията
на населените места. В
още четири големи града
– Плевен, Стара Загора,
Варна и Бургас, се подновява градският транспорт с нови тролейбуси и
тази мярка спомага за подобряване качеството на
въздуха в регионите.
„От Министерството
на вътрешните работи в
момента се използва оборудването за борба с щетите и последствията от
наводненията, закупено
по Оперативна програма
„Околна среда 2007 - 2013“.
Подпомагат се дейностите по справянето с щетите на територията
на наводнените райони в
Гълъбово“, добави още министър Василева.

ǛǼǱǮǱǰǱǹǴǽǿǸǴǶȆǸǭǱǹǱȀǴȂǴǱǹǾǴǮǻǱǼǴǺǰǬǯ
Информацията е предоставена от МОСВ по запитване на в. „Строител“. В периода са обработени 78 искания за
плащания и са разплатени над 250 млн. лв. на общини, природни паркове и министерства

община Тунджа

Изграждане на канализационна систе- 3 472 318,87 лв.
ма с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа

община Търговище

Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. 1 355 352,43 лв.
Търговище

СНЦ „Зелени Балкани” Спешни мерки за възстановяване и 82 308,72 лв.
консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии
на Поморийско езеро
община Враца

Интегриран проект за водния цикъл на 10 917 798,31 лв.
град Враца

община Кричим

Доизграждане, реконструкция и реха- 1 396 450,70 лв.
билитация на ВиК мрежа и изграждане
на ПСОВ, гр. Кричим

община Бургас

Интегриран проект за управление 1 833 389,54 лв.
на питейните и отпадъчните води в
квартал „Горно Езерово”, гр. Бургас

община Бургас

Изграждане на регионална система за 8 782 778,23 лв.
управление на отпадъците в регион
Бургас

община Видин

Рехабилитиране и разширяване на во- 6 543 728,68 лв.
доснабдителната и канализационна
система във Видин

община Видин

Изграждане на регионална система за 1 601 422,10 лв.
управление на отпадъците в регион
Видин

община Свиленград

Изграждане, реконструкция и модерни- 13 870 734,83 лв.
зация на канализационна мрежа, ПСОВ
и водоснабдителна мрежа в гр. Свиленград

община Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на 5 952 700,42 лв.
град Сливен

община Панагюрище

Интегриран инвестиционен проект 9 046 657,98 лв.
във ВиК сектора, гр. Панагюрище, община Панагюрище

община Панагюрище

Изграждане на регионална система за 1 078 468,41 лв.
управление на отпадъците в регион
Панагюрище

община Кърджали

Интегриран воден проект за Кърджа- 7 996 459,90 лв.
ли: Изграждане на ПСОВ и довеждащ
колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа

ГДПБЗН – МВР

Повишаване капацитета на територи- 22 713 135,28 лв.
алните структури на ГДПБЗН – МВР за
реакция при наводнения

община Плевен

Изграждане на регионална система за 3 259 901,71 лв.
управление на отпадъците в регион
Плевен

РИОСВ
Стара Загора

Дейности по устойчиво управление на 9 207,68 лв.
резервати и поддържани резервати изключителна държавна собственост,
в териториалния обхват на РИОСВ Стара Загора

РИОСВ – Смолян

Дейности по опазване и устойчиво уп- 22 782,29 лв.
равление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената
стена – част, и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на
РИОСВ – Смолян

РИОСВ – Смолян

Устойчиво управление на вида кафява 306 000,00 лв.
мечка и намаляване на причиняваните
от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на
РИОСВ – Смолян

МОСВ

4 222 703,08 лв.

община Аксаково

Подобряване на градската инфра- 1 430 000,02 лв.
структура за питейни и отпадъчни
води в град Аксаково

община Аксаково

Изграждане на регионална система за 5 394 516,67 лв.
управление на отпадъците в регион
Варна (Аксаково)

община
Стамболийски

Канализация и ГПСОВ на община Стам- 9 208 683,16 лв.
болийски

община Созопол

Интегриран проект за водния цикъл на 230 645,48 лв.
Созопол - I етап
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Строителство и реконструкция на 4 353 966,65 лв.
вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция
за отпадъчни води

община
Стара Загора

Интегриран воден проект за Стара 3 702 192,78 лв.
Загора

община Шумен

Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. 2 250 914,28 лв.
Шумен - II етап

община Банско

Рехабилитация на водоснабдителната 5 386 949,43 лв.
и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ

МРР

Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК 1 792 983,36 лв.

община Свищов

ПСОВ и довеждащ колектор – гр. Свищов 3 186 031,28 лв.

община Несебър

Събиране, пречистване и отвеждане 12 392 555,53 лв.
на пречистените отпадъчни води от
агломерация Несебър – Слънчев бряг
– Равда

община Габрово

Изграждане на регионална система за 709 928,61 лв.
управление на отпадъците в регион
Габрово

община Нови пазар

Столичната община

Изпълнение на дейности за подобрява- 19 610 516,91 лв.
не качеството на атмосферния въздух
чрез закупуване и доставка на автобуси

Изграждане на частична канализа- 879 788,00 лв.
ционна мрежа, ПСОВ и реконструкция
на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар

община Костинброд

Столичната община

Изграждане на инженерна инфраструк- 14 883 959,63 лв.
тура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на
кварталите „Градоман”, „Михайлово”,
„Вердикал” и с. Иваняне, район „Банкя”
– главни канализационни колектори и
подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им

Интегриран проект за изграждане на 1 519 654,07 лв.
ПСОВ - гр. Костинброд, и доизграждане
и модернизиране на канализационната
и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр. Костинброд

община Добрич

Изграждане на регионална система за 2 020 201,64 лв.
управление на отпадъците в регион
Добрич

ДПП Витоша

Дейности по устойчиво управление на 351 973,15 лв.
Природен парк Витоша

ДПП Витоша

Изпълнение на приоритетни дейности 79 661,56 лв.
от плана за управление на ПП Витоша
- фаза II

община Кнежа

Доизграждане, реконструкция и реха- 405 717,74 лв.
билитация на ВиК мрежа - първи етап,
и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа

община Павликени

Разработване на План за управление на 4 234,95 лв.
Защитена зона „Берковица” BG0002090
предмет на опазване по Директива
2009/147/ЕО

Изграждане на ГПСОВ с довеждащ ко- 368 000,00 лв.
лектор и прилежаща инфраструктура
в гр. Павликени

община Перник

Изграждане на регионална система за 1 314 598,24 лв.
управление на отпадъците в регион
Перник

община
Малко Търново

Изграждане на регионална система за 617 599,70 лв.
управление на отпадъците в регион
Малко Търново

ДПП Шуменско плато Устройство и управление на Природен 96 650,48 лв.
парк Шуменско плато

община Никопол

Изграждане на регионална система за 1 108 221,04 лв.
управление на отпадъците в регион
Левски (Никопол)

ДПП Златни пясъци

ВО-ПП „Златни пясъци” - Опазване, под- 98 850,64 лв.
държане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк Златни
пясъци

община Кубрат

община Велики Преслав

Подобряване и изграждане на инфра- 3 073 902,42 лв.
структурата за питейни и отпадъчни
води в гр. Велики Преслав

община
Димитровград

Реконструкция и доизграждане на 2 841 559,72 лв.
канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг

РИОСВ – Монтана

Изпълнение на дейности за устрой- 44 363,39 лв.
ство и управление на резерват Чупрене, резерват Горната кория и поддържан резерват Ибиша

РИОСВ – Монтана

ДПП Шуменско плато Природен парк Шуменско плато - евро- 44 444,81 лв.
пейски парк за бъдещето
РИОСВ Пазарджик

Изпълнение на дейности по устойчиво 81 798,80 лв.
управление на резервати Купена, Мантарица, Беглика и Дупката

ДНП Персина

Устройство и управление на Природен 341 682,97 лв.
парк Персина

Интегриран воден проект на гр. Раков- 3 185 573,64 лв.
ски за частично изграждане на главни
колектори и вътрешна канализационна
мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по
улиците, предвидени за канализация

община Луковит

Интегриран проект за подобряване во- 3 270 118,82 лв.
дния сектор на гр. Луковит

община Средец

Доизграждане на канализационната 1 486 466,52 лв.
мрежа и частична реконструкция на
водопроводна мрежа в гр. Средец

община Троян

Изпълнение на втори етап на интег- 5 154 252,75 лв.
риран проект за водния цикъл на град
Троян

община Мездра

Доизграждане на канализационната 1 354 398,91 лв.
мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра

ДПП Сините камъни

община Белене

Частично изграждане на канализа- 4 716 579,26 лв.
ционна мрежа с ПСОВ и рехабилитация
на съществуващата водоснабдителна
мрежа в гр. Белене

Устойчиво управление и устройство 95 943,24 лв.
на Природен парк Сините камъни

ДНП
Централен Балкан

Актуализиране на план за управление 159 439,65 лв.
на Национален парк Централен Балкан

община Раковски

община Варна

Реконструкция и модернизация на 4 186 711,98 лв.
ПСОВ – Варна, и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите”,
гр. Варна”

РИОСВ –
Благоевград

Дейности за устойчиво управление на 103 528,00 лв.
резерват Соколата, резерват Конгура,
резерват Али ботуш, резерват Ореляк
и поддържан резерват Тъмната гора

община Септември

Подобряване на водния цикъл на гр. 1 183 332,97 лв.
Септември

община Червен бряг

Подобряване и изграждане на инфра- 1 649 456,50 лв.
структурата за питейни и отпадъчни
води в гр. Червен бряг

община Монтана

Разширение и рехабилитация на кана- 3 527 380,32 лв.
лизационната и водоснабдителната
мрежа на град Монтана

РИОСВ – Хасково

община Козлодуй

Интегриран инвестиционен проект 934 602,44 лв.
във водния сектор на град Козлодуй

община Ботевград

ГПСОВ – Ботевград, довеждаща и съ- 352 375,32 лв.
пътстваща инфраструктура към нея

Реализиране на дейности по опазване, 14 816,21 лв.
поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на
територията на резерват Вълчи дол и
поддържани резервати Женда, Борака,
Боровец, Чамлъка

БД – Пловдив

община Силистра

Изграждане на районна пречиствател- 8 145 844,76 лв.
на станция за отпадъчни води – Силистра, доизграждане на канализационна
мрежа и частична реконструкция на
водопроводната мрежа на гр. Силистра

Разработване на планове за управле- 113 261,78 лв.
ние на риска от наводнения

ИАОС

Теренни проучвания на разпростране- 155 565,29 лв.
ние на видове/оценка на състоянието
на видове и хабитати на територията
на цялата страна - I фаза

БД – Плевен

Разработване на планове за управле- 17 628,68 лв.
ние на риска от наводнения

РИОСВ – Русе

Дейности по устойчиво управление на 122 685,53 лв.
поддържан резерват Сребърна и резерват Бели Лом

ДНП Рила

Устойчиво управление на Национален 1 250 912,77 лв.
парк Рила - I фаза

ДНП Пирин

Устойчиво управление на Национален 1 057 318,58 лв.
парк Пирин и резерват Тисата

община Благоевград

община Ямбол

Реконструкция на ГПСОВ - гр. Благо- 1 119 612,30 лв.
евград, и изграждане на канализация и
водопровод по бул. „Пейо Яворов”, гр.
Благоевград
Интегриран проект за водния цикъл 3 222 615,40 лв.
на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ
и довеждащ колектор, разширение и
реконструкция на канализационната и
водопроводна мрежа на гр. Ямбол
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ǭǷȗȘȐȍȉȦȌȎȍȚ
Комисията ще представи план за изплащането на закъснелите задължения,
които се очаква да достигнат 25 млрд. евро до края на годината
Страницата
подготви
Невена Картулева

Европейският парламент (ЕП) прие проектобюджета на ЕС за 2015 г.
и изменението на бюджета за 2014 г. За догодина
са предвидени 145,32 млрд.
евро за поети задължения
и 141,21 млрд. евро за плащания, а с други 4,25 млрд.
евро ще се обезпечат неизплатени сметки, останали от 2014 г.
„Ясно е, че сумите,
които трябва да приемем,
в най-добрия случай само
ще стабилизират нивото
на европейския дълг. Това,
което ми дава надежда, е
планът за намаляване на
неплатените сметки“, заяви председателят на Комисията за бюджети Жан
Артюи (АЛДЕ, Франция) по
време на заключителния
дебат.
Приоритет на ЕП беше
да осигури достатъчно
средства, за да се платят
най-належащите сметки към фирми, работещи
по европейски проекти в

страните членки, да се
създаде подробен план за
изчистване за натрупаните стари задължения,
както и да набави инвестиции за финансиране на
приоритетни области. Затова преговарящите одобриха отделянето на допълнителните 4,25 млрд.
евро. По настояване на
Парламента обаче ЕК ще
трябва да представи план
за изплащането на закъснелите задължения, които

ǸǷǹǱǮǼǺ
ǳǬǻǺǽǾǼǬǰǬǷǴǾǱǺǾ
ǻǼǴǼǺǰǹǴǭǱǰǽǾǮǴȋ
ЕП реши да удовлетвори седем молби на обща
стойност 126,7 млн. евро за подпомагане на засегнатите от природни бедствия през 2013 г. и 2014
г. Италия, Гърция, Словения, Хърватия и България.
През ноември 2013 г. Италия и по-специално Сардиния бяха сполетени от валежи, които доведоха до
тежки наводнения.
Гръцкият остров Кефалония пострада от силно
земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер
и множество вторични трусове през януари и февруари 2014 г. Заради труса около 3 хил. души останаха
без дом. По същото време Словения преживя една
от най-лошите си зими от десетилетия насам. Повече от половината горски масиви бяха засегнати
от леда, който прекъсна електричеството, оставяйки без ток населени места. През пролетта на
тази година пострада и Хърватия. Топящият се сняг
наводни райони в най-северната част на страната
на Адриатическото крайбрежие. През май 2014 г.
пореден каприз на лошото време покоси Източна
Хърватия, причинявайки наводнения. Същите дъждове доведоха в Сърбия до невиждан потоп, който разруши държавна и частна инфраструктура. Тежките
дъждове не подминаха и България. През юни 2014 г.
над страната се изсипаха валежи четири пъти поинтензивни от средното ниво за месеца.
Бедствие

Стойност
на щетите
(млн. евро)

Обща сума
на помощта
(евро)

Наводнения в Италия

652

16 310 467

Земетресения
в Гърция

147

3 683 320

Поледици/бури
в Словения

428

18 388 478

Поледици/наводнения
в Хърватия

291

8 616 263

Сърбия

1105

60 224 605

Хърватия

297

8 959 725

България

311

10 542 110

Общо

126 724 968

възлизаха на 23,4 млрд.
евро към края на 2013 г. и
се очаква да достигнат
25 млрд. евро до края на

2014 г. според прогнозите
на Комисията. В плана ще
бъде заложен и праг, който
неплатените суми не бива

до надхвърлят в бъдеще.
Парламентът настояваше всичките 8,88 млрд.
евро извънредни постъпления, натрупани от глоби на фирми за нелоялна
конкуренци я, да бъдат
пренасочени за изплащане
на задължения, но страните членки се съгласиха да
използват 3,53 млрд. евро
от сумата, а остатъка да
пренасочат към националните си бюджети.
Парламентът успя да
намали с 0,5 млрд. евро
съкращенията в плащанията, предложени от Европейския съвет, засягащи
предимно конкурентоспособността, гражданството и външните работи. С
приемането на нормативните актове бяха догово-

рени и 45 млн. евро повече
за програмата на ЕС за
научноизследователска и
развойна дейност „Хоризонт 2020” и 16 млн. евро
повече за образователната програма Erasmus+.
Европейският бюджет
за 2015 г. предвижда 2%
повече средства за проекти в сравнение с 2014 г. и
е достатъчен, за да бъде
отделен 1% повече за плащания. От тази сума 88%
се изразходват в и от
страните членки, 6% са за
външната политика на ЕС,
а други 6% ще се използват за администриране
на политиките на ЕС. Целият бюджет представлява малко над 1% от общия
брутен национален доход
на 28-те страни членки.

ǫȍȘȔȈȕȐȧȗȖȌȒȘȍȗȧǩȢȓȋȈȘȐȧȏȈÄȆȎȍȕȗȖȚȖȒ´
Германия подава ръка на
България за разрешаването на сложната ситуация
с проекта за газопровода
„Южен поток”. Това стана
ясно след срещата на федералния канцлер Ангела
Меркел с българския премиер Бойко Борисов в Берлин,
съобщиха от пресцентъра
на Министерския съвет.
В рамките на разговорите Меркел е подчертала,
че ще ангажира свои експерти и юристи, които да
проверят юридически как
стоят нещата по „Южен
поток”. Канцлерът е поела
ангажимент с Борисов и с
президента на ЕК Жан-Клод
Юнкер да обсъдят следващи съвместни стъпки на
България и Комисията за
намирането на изход по темата. „В тази нелека икономическа обстановка България има нужда от подкрепа
и Германия е решена да помогне с каквото може“, е
заявила Ангела Меркел след
разговорите.
Премиерът Бойко Борисов е посочил, че е представил пред канцлера иде-

ята си за построяване на
газов хъб във Варна, от който синьото гориво да бъде
поето от ЕС при създаване
на общ енергиен пазар.
„Що се касае до големите енергийни проекти –
„Набуко” и тези, които биха
могли в бъдеще да минават
през България като „Южен
поток”, се договорихме да
водим нормални отношения с руската страна и да
се спазват правовият ред,
законът и указанията на
Брюксел“, е казал още Бойко
Борисов.
Той е поискал от канцлера Меркел да се даде и

още една година срок за усвояването на еврофондове
от предходната бюджетна
рамка. „Отново разчитаме
на помощ от ЕК в по-бързото осигуряване на милиардите, загубени от България. Канцлерът ми обеща
да помисли дали не може
да ползваме и ние някои
от възможностите, които
даде ЕК на Словакия, Румъния и Гърция – да се удължи с една година срокът
и за България, за да усвои
парите, които в противен
случай би загубила безвъзвратно“, е съобщил още
премиерът след срещата.

Относно приемането
на България в Шенген той
е коментирал, че е информирал канцлера Меркел за
огромните ресурси, които страната ни харчи във
връзка с бежанската вълна.
„По въздух и вода България е
абсолютно изправна. Надявам се до март да убедим
Европейския съвет, че това
действително е така“, подчертал е Борисов.
По време на срещата
българският премиер и
германският канцлер са
се договорили западната
страна да ни изпрати експерти, които ще ни съветват за съдебната реформа,
енергийните проекти и усвояването на европейските фондове. В рамките на
посещението си в Берлин
премиерът Борисов и водената от него делегация са
провели срещи с председателя на Бундестага проф.
д-р Норберт Ламерт, с парламентарната фракция на
ХДС/ХСС и с председателя
на фондация „Конрад Аденауер” проф. д-р Ханс-Герт
Пьотеринг.

ǹȚȘȈȕȈȚȈȕȐȗȘȍȌȓȈȋȈȋȈȏȖȊȞȍȕȚȢȘ
ȏȈǭȊȘȖȗȈȕȈșȊȖȧȚȍȘȐȚȖȘȐȧ
България е изпратила
до ЕК писмо с предложение за изграждане на газов център в страната
ни от европейски мащаб.
Премиерът Бойко Борисов
предложи ЕС да финансира
газов хъб (газоразпределителна станция) на входа
на „Южен поток“ до Варна,
от който руският газ да
се разпределя към други
страни. Хъбът би могъл
да се превърне в общ разпределителен център за
страните членки в региона – България, Гърция, Румъния, Унгария, Хърватия,
Словения, и през тях за
страните членки от Цен-

трална и Западна Европа,
както и за държавите от
енергийната общност –
Сърбия, Македония, Босна
и Херцеговина и др., се казва в писмото ни до Комисията.
В текста се посочва,
че предимство на страната е добре развитата
газопреносна инфраструктура и изграждащите
се интерконектори със
съседните страни. Предложеният хъб би могъл да
разчита на руски газ от
„Южен поток“, както и на
български природен газ от
потенциалните находища
в Черно море – блокове

„Хан Аспарух“, „Силистар“,
„Терес“ и др.
„В допълнение бихме
могли да доставяме газ
и през интерконектора
с Румъния от очаквания
значителен добив на природен газ от румънския
черноморски шелф. За
разширяването и изграждането на необходимата
газова инфраструктура на
този хъб ще разчитаме на

подкрепата и финансовата помощ от ЕС“, пише в
писмото.
България изразява готовност да съдейства
на Русия за изграждане на
тръбата до българското
крайбрежие, както и да
работи в посока изграждането на газовия хъб, от
който да бъдат снабдявани съседни и партньорски
държави.

ЗАКОНЪТ
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ǲǯǲǹȚȈȕȌȈȘȚȐȏȐȘȈȕȐȚȍȌȖȒțȔȍȕȚȐȡȍ
ȖșȐȋțȘȧȚȘȈȊȕȖȗȖșȚȈȊȍȕȖșȚȗȘȐȚȢȘȋȖȊȍȚȍ
Снимкr в. „Строител“

Свилена Гражданска
„През 2014 г. имахме
много трудности, но работата, която свършихме,
е в пъти повече от тази
през 2013 г. В областта на
антитръста имаме санкции за около 30 млн. лв., а
при нелоялната конкуренция – 5 млн. лв. Мога да
кажа, че при обществените поръчки много бързо
и адекватно, непротиворечащо на закона, практикуваме и произнасяме
своите решения. Но има
какво още да се желае при
работата на Комисията
за защита на конкуренцията“, заяви д-р Петко
Николов – председател на
КЗК, който заедно с екипа
си представи дейността
на антимонополния орган
за 2014 г.
„Търговете са постоянна тема във фокуса на
фирмите у нас, защото
те са техният основен
източник на финансов
ресурс. ЗОП е доста динамична материя, която
непрекъснато се променя.
В началото на годината
бяха приети две нови европейски директиви за
обществените поръчки и
концесиите, което налага писането на нов закон
у нас. Същевременно има
нарастваща необходимост от по-голямо спазване на принципите на сегашния ЗОП. Затова ние
считаме, че е удачно да се
въведат стандартизирани
документи, което до голя-

Цветелина Попова, директор на
Дирекция „Обществени поръчки и
концесии“ към КЗК:

ǐǺȊǷǴǴǸǬȁǸǱǭǿǸ
ǹǬǺǭǲǬǷǮǬǹǴȋǾǬ

ма степен ще улесни участниците и ще гарантира
тяхната равнопоставеност“, подчерта Цветелина Попова – директор
на Дирекция „Обществени
поръчки и концесии“ към
КЗК. „От практиката мога
да посоча, че по-скоро се
обжалват решенията за
избор на изпълнител. Тенденцията е по-рядко да
се атакува решение за
откриване на процедура.
Установяваме дискриминационни условия в тръжната документация. Друг
проблем е, че се пишат
методики, които понякога
са ограничаващи или не са
съобразени със законодателството“, поясни тя.
„КЗК не може по своя
инициатива да се намесва в дадена обществена
поръчка. През тази година

са постъпили 1614 жалби.
Образуваните производства са 1043. КЗК се е
произнесла по 788. След
изменението на ЗОП през
2012 г. можем да налагаме
санкции за неправомерно
поведение на възложител
в процедура. През тази
година имаме 10 подобни
решения, с които сме наложили глоби за близо 220
хил. лв.“, добави Попова.
По думите й голяма
част от констатации се
потвърждават от Върховния административен
съд. Досега за 2014 г. 323
решения на КЗК остават в
сила. „С промените в ЗОП
от юли т.г. бяха съкратени сроковете за произнасяне на КЗК по жалбите.
Мога да кажа, че успяваме
да ги спазваме“, подчерта
тя.

С ъ щ ев р еме н н о КЗ К
предлага на парламента
промяна в Наказателния
кодекс, с която да се въведе наказателна отговорност за участие в картелни договорки. КЗК се
опитва да въведе мярката от 2009 г. В повечето
страни на ЕС има подобна
наказателна практика.
Според председателя на
антимонополния регулатор д-р Николов трябва да
има ефективни присъди за
участниците в картел.
„Сега комисията иска
разрешения от съда, за
да направи проверки на
фирмите, заподозрени в
картелни споразумения.
Оставаме обаче непрекъснато изненадани, че
предприятията знаят за
проверките и ни очакват“,
каза д-р Николов.

Делян Добрев, ГЕРБ:

ȁȍțȓȍșȕȐȔȐȏȌȈȊȈȕȍȚȖ
ȕȈȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍȏȈșȚȘȖȍȎ
От ГЕРБ ще внесат промяна в Закона за устройството на територията, с която ще се улесни издаването на разрешение за строеж и Акт 16. Това заяви за
в. „Строител“ Делян Добрев. Предложението цели, ако
дадена общинска администрация не издаде разрешение
или не откаже в 7-дневен срок това, инвеститорът да
има правото да се обърне към РДНСК и те да изкажат
становище. Идеята вече се съгласува с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
„В момента, в който текстовете са готови, ще ги
внесем в Народното събрание“, добави Добрев. По думите му по този начин ще се спомогне за подобряване на
инвестиционния процес у нас.

Разликата между миналата
година и 2014 г. в областта на
търговете е на първо място в
промяната, която настъпи в
Закона за обществените поръчки. Въведоха се нови правила и
начин за определяне на критериите за допустимост на участниците. До голяма степен се
изясни начинът, по който трябва да се създаде методиката за
оценка на предложенията, защото тя е един от найважните фактори при избора на изпълнител. Целта
на промяната в ЗОП беше да участват все повече и
повече предприятия при търговете и възложителите да нямат възможност да въвеждат твърде много дискриминационни условия. На етап откриване на
обществените поръчки наличието на ограничаващи
текстове е най-големият проблем. Те на практика
намаляват кръга лица, които ще подадат оферта.
При самото провеждане на процедурата констатираме неспазване на императивни норми на закона.
Това може да произлиза от няколко неща – недобра
правна култура, неправилно приложение на ЗОП поради липса на експерти, които да проведат търга.
Всичко зависи от конкретния казус, но това са найчестите нарушения.
След въвеждането на новата тарифа за таксите
за обжалвания отбелязваме един лек спад на атакуваните процедури в КЗК. Донякъде това се дължи и на
влизането в сила на промените в ЗОП. По-голямата
част от възложителите, докато не го опознаят, се
въздържаха да обявяват търгове или го направиха
преди 1 юли, когато влезе в сила законът. До началото на юли беше бумът в обжалванията. Това може да
се види и в нашия публичен регистър. Имаше дни с по
15 жалби на ден. След това започна период на затишие, когато се обявяваха по-малко процедури, което
рефлектира и върху решенията за класиранията и
тяхното атакуване пред нас.
Подкрепяме идеята да има типизиране на някои
от документите в процедурите там, където е възможно. Строителството е една такава сфера. Може
да има стандартизация в критериите за допустимост, което значи някакви изисквания към финансовото състояние на фирмите, към опита, специалистите, с които разполагат, към методиката за видове
строителство, качество, цена и способ на изпълнение. Типизация може и да има и при договорите, които ще се сключват. Това е добре от гледна точка,
че се елиминира всякакво съмнение за манипулиране
на поръчката, за да спечели даден кандидат. Когато
критериите са типизирани, ще бъдат предварително
известни. Те могат да бъдат към ЗОП или към правилника за неговото прилагане.
2015 г. ще е ключова за материята, защото ще
бъде приет изцяло нов ЗОП.

ǵǹȗȘȐȍȕȈȗȢȘȊȖȟȍȚȍȕȍȕȖȊȐȧǯȈȒȖȕȏȈǹȔȍȚȕȈȚȈȗȈȓȈȚȈ
Миглена Иванова
Народното събрание
(НС) прие на първо четене нов Закон за Сметната палата, предложен от
ГЕРБ. Текстовете бяха
подкрепени от 115 депутати, 44 бяха против, а
11 гласуваха „въздържал
се“. В законопроекта се
предлага нова процедура
за избор на ръководството на одитиращия орган.
В едномесечен срок след
гласуването на закона Народното събрание трябва
да одобри нов председа-

тел, а в тримесечен срок
– и зам.-председатели.
Връща се и старият
модел на вземане на решения от тричленна колегия,
а не деветчленна, каквато
е в момента. Вносителите
посочват в мотивите си,
че целта на новия закон е
да се възстанови Сметната палата като върховна
одитна институция. Обхватът на дейността й се
привежда в съответствие
със Закона за публичните
финанси, с международните стандарти и модерните практики в областта.

Припомняме, че през
миналата година беше
приет нов Закон за Сметната па лата, с който
беше сменен тогавашният й ръководител проф.
Валери Димитров. На негово място беше назначена Лидия Руменова. Народните представители от
„БСП – лява България“ напуснаха пленарната зала,
след като останалите не
приеха да бъде поканена
председателят на Сметната палата Лидия Руменова.
Румен Гечев от левица-

та обвини вносителите,
че предлагат „на коляно“
нов закон за одитната институция – без обсъждане,
без мотиви и без сравнителен анализ. Според него
моделът, който се възстановява, се е доказал като
неефективен и ненадежден и предполага политическа зависимост.
Цветан Цветанов от
ГЕРБ обаче припомни, че
при промяната на Закона
за Сметната палата от
БСП е имало остра реакция от страна на европейските власти. Диана Йор-

данова от ГЕРБ подчерта,
че нови ят нормативен
акт отговаря напълно на
препоръките от ЕС и на
Закона за публичните финанси.
Мартин Димитров
от Реформаторския блок
допълни, че с текстове
се отменя принципът на
децентрализация при одитите и се отстранява
опасността от местни
зависимости. Според него
контролните органи не
трябва да бъдат колегиални, защото този модел
предизвиква изкривявания.

С промените се въвежда
изискването одити да се
приемат с консенсус и съгласие на председателя и
двамата зам.-председатели, което ясно показва отговорността за взетите
решения.
Георги Кадиев от БСП
поиска да се гарантира
независимостта и обективността на новите
членове на Сметната палата. Той настоя да има
достатъчно време за номинации, както и кандидатите да бъдат изслушани
от Народното събрание.
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ǰȏȋȖȚȊȧȚȍȒȖȓȖȋȐȟȕȐȖȞȍȕȒȐȕȈȌȊȈȚȈ
ȊȈȘȐȈȕȚȈȕȈȓȖȚȕȈǨǴÄǹȚȘțȔȈ´
НКСИП търси изпълнител за ОВОС на трасето
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Откриха процедура за
възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и
ДОСВ за Подобряване на
трасето на лот 3.2 на автомагистрала „Струма”.
Отсечката е с дължина 21
км и обхваща трасето от
с. Крупник до Кресна, в което се предвижда изграждането на тунел с дължина 15
км. Индикативната стойност на участъка е 490
млн. евро без ДДС.
Възложител на публичния търг е Национална
компания „Стратегически
инфраструктурни проек-

ти” (НКСИП), която отговаря за подготовката на
лот 3 на АМ „Струма”. Изп.
директор на НКСИП инж.
Асен Антов обясни пред
вестник „Строител”, че
търгът включва изготвянето Оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) и на двата
варианта за преминаване
- чрез дълъг тунел и подготвяната алтернатива
с виадукти и къси тунели.
По думите му избраният
изпълнител ще разработи
екологичните оценки успоредно, за да могат резултатите да бъдат сравнени. Прогнозната стойност
за изработването на доклада е в размер на 65 хил.
лв. без ДДС. Финансирането е осигурено от Опе-

ративна програма „Транспорт” (ОПТ). Постъпилите
оферти на участниците
ще бъдат отворени на 22
декември 2014 г. в НКСИП.
Паралелно се извършва
и избор на изпълнители за
пътните участъци на лот
3 на АМ „Струма”. Оценяват се първите фази от
обществените поръчки с
етап на предквалификация
за проектиране и строителство на лотове 3.1
и 3.3. Миналата седмица
НКСИП приключи процедурата за извършване на
одит на пътна безопасност на идейния проект на
АМ „Струма” лот 3, част
„Пътна”. Компанията реши
да възложи обществената
поръчка на „Трансконсулт –
22” ООД, която предложи

да извърши одита за 5 хил.
лв. без ДДС. Средствата
ще бъдат осигурени от ОП
„Транспорт”.
НК „Стратегически инфраструктурни проекти”
продължава и работата си
по подготовката за доиз-

ǭȒȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȢȚȡȍȍȗȘȐȖȘȐȚȍȚ
Един от приоритетите
на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията е ограничаването на
негативното въздействие
на транспорта върху околната среда. Затова действията на ведомството ще
са насочени към стимулиране развитието на екологосъобразните видове
транспорт, каквито са
железопътният, водният
и интермодалният. Това
заяви зам.-министърът
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Антон Гинев
по време на откриването
на форум за представяне

на дейността на клъстер
„Зелен товарен транспорт”. По думите му през
последните години са постигнати добри резултати по линия на Оперативна
програма „Транспорт 2007

– 2013”. „Със средства от
програмата се подготвя
проект за изграждане на
интермодален терминал
в Пловдив, като очакваме
в най-кратки срокове да
стартира неговото физи-

ческо изпълнение”, заяви
той.
През настоящия програмен период общият
бюджет на Оперативна
програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014 – 2020” е 1,9
млрд. евро. От тях за развитие на железопътната
инфраструктура са предвидени 673 млн. евро, а за
изграждане на интермодални терминали - 24 млн.
евро. Гинев допълни, че
министерството ще продължи да прилага механизмите на концесията за
развитието на пристанищата, летищата и железопътните гари.

ǷȘȐȒȓȦȟȐȘȍȔȖȕȚȢȚȕȈȗȘȖȉȓȍȔȍȕȗȢȚȍȕțȟȈșȚȢȒ
Приключиха строително-монтажните дейности на проблемния пътен
участък между селата Реселец и
Бресте в община Червен бряг. Проходимостта на единственото трасе, свързващо Бресте с останалите
населени места в района, е възстановена. Отсечката е била в тежко
аварийно състояние, причинено от
свлачище преди две години. В края на
2013 г. Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет отпусна близо

400 хил. лв. за рехабилитирането на
пътя. С тях са стабилизирани откосите от двете страни на участъка в
местността Белилото. Срутището
е укрепено със силова конструкция от
типа „армиран насип”. Изпълнението
е извършено последователно, на отделни участъци. При всеки етап след
изкопните работи веднага са правени дренажна основа и подпорна конструкция до определено ниво, за да се
гарантира стабилността на обекта.
Армираната насипна подпорна кон-

ǷȢȚǭȒȘȈȑǴțȘșȈȓȍȊȖȍțȒȘȍȗȍȕ
Завършват аварийно-ремонтните дейности при 348 км по път I-1 (Е79) София
– Благоевград в района на с. Мурсалево. В
участъка е изградена временно нова лента за движение и е положена маркировка
с оранжев цвят, както и около 250 метра
мантинели. Спешните действия бяха
предприети след свличането на скална
маса на 11 декември в резултат на падналите дъждове в района.
Пътното платно непосредствено под
скалата остава затворено за движение,
тъй като свличането продължава. В момента екип от геолози разглежда възможностите за трайно укрепване. От
характеристиките на скалата зависи

струкция е изпълнена със затревено
лице, оформено с габиони. Повече от
2 хил. кв. м е площта на затревените
и охумусени скатове, а за изпълнение
на габионите са вложени над 243 кв.
м трошен камък. Допълнителни 143 т
трошен камък са насипани над габионите за изграждане на скатовете.
Преасфалтираната настилка е повече от 1200 кв. м. Положени са и нови
бетонови бордюри – общо 180 линейни
метра, и е изградена предпазна ограда - 222 м.

граждането на АМ „Хемус”.
Компанията откри тръжна процедура с предмет:
„Извършване на предварителни археологически
проучвания – издирване на
археологически обекти за
доизграждане на автома-

гистрала „Хемус” (етап 1)”.
Прогнозната стойност на
поръчката е 50 хил. лв. без
ДДС. Финансирането на
проекта е по ОПТ. Публично отваряне на подадените
документи ще се състои
на 23 декември 2014 г.

ǾȍȕȚȢȘȢȚȏȈțȗȘȈȊȓȍȕȐȍ
ȕȈȒȖȘȈȉȕȐȧȚȘȈȜȐȒȊ
ǸțșȍȍȋȖȚȖȊ
Приключиха дейностите по лот 1 от проекта
„Създаване на речна информационна система в
българската част на р. Дунав – БУЛРИС” – Фаза 2.
Той се изпълнява по приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и
вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма
„Транспорт” (ОПТ). Общата стойност на проекта
е 42 318 622 лв. Средствата, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, възлизат
на 30 072 076 лв., а националното съфинансиране е
в размер на 5 306 837 лв.
Изпълнението на фаза 2 е разделено на три
лота. Първият включва изграждането на Център
за речно-информационни услуги - Русе. Обектът
получи акт 16 и успешно беше въведен в експлоатация. В него е съсредоточен целият контрол на
корабния трафик по реката. Ще се осъществява
обмен на данни с другите дунавски държави, ще се
подават сигнали за аварии и екологични заплахи.
Сградата е построена за две години от „Консорциум Дунав”, включващ „Крис груп” ЕООД, „ВТ инженеринг” ООД и „БСА” ООД. Стойността на договора
за строителство е 5 986 752 лв. без ДДС. Лот 2
по втората фаза на проекта включва подобряване
на интеграцията между съществуващите подсистеми, допълнителна автоматизация, както и нова
функционалност за наблюдение и контрол чрез камери и радари. Дейностите по този лот трябва да
приключат през следващата година. Последният
лот 3 включва внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно.
Той трябва да приключи до края на годината.

ǹȚȘȖȐȚȍȓȧȚȕȈȀțȔȍȕǩȍȓȖȒȖȗȐȚȖȊȖ
ȗȖȓțȟȐȔȓȕȓȊ

Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) преведе
8 120 909 лв. от бюджета
си на АМ „Черно море” АД.
Компани ята изпълнява
участъка Шумен – Белокопитово от автомагистрала „Хемус”. Осигуреното
финансиране е за извърдали тя ще бъде преоткосирана, или ще шените строително-монсе изпълнят укрепителни конструкции. тажни дейности на инПредварителните оценки показват, че за фраструктурния проект.
аварийно-ремонтните дейности за укреп- Към момент физическото
ване на ската ще са необходими около 1,5 изпълнение на обекта е
около 40%.
- 2 млн. лв.

През септември т.г. от
републиканския бюджет на
строителя бяха изплатени
над 8 млн. лв. Те бяха осигурени с постановление на
Министерския съвет, след
като през годината не
бяха предоставени целеви
средства за извършващите се работи на обекта.
Участък Шумен – Белокопитово, от км. 337+302
до км. 342+200 на АМ „Хемус” осъществява връзката между път I-2 и I-4 с

път I-7 за Силистра. Това
е най-големи ят пътен
възел у нас. Проектът
се изпълнява изцяло със
средства от републиканския бюджет по програма
„Ново строителство” на
АПИ. Стойността на договора за строителство
е 65 769 410 лв. Общата
дължина на участъка е
4,9 км. Реализацията на
обекта започна през август 2013 г., а срокът на
изпълнение е две години.
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ǴȈȋȐșȚȘȈȓȈȚȈǹȖȜȐȧ±ǲȈȓȖȚȐȕȈ
ȖșȚȈȊȈȗȘȐȖȘȐȚȍȚ
Десислава Бакърджиева
България има пълна проектна готовност за изграждането
на магистралата София – Калотина и тя остава приоритет
за правителство. Обектът ще
бъде реализиран при наличие на
ресурс и затова през 2015 г. управляващите ще се фокусират
върху намирането на финансиране. АМ „София – Калотина” е
подадена в пакета проекти за
финансиране, с които страната
ни кандидатства по плана „Юнкер”. Това е заявила министърът
на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова

пред вицепремиера и министър
на строителството, транспорта и инфраструктурата на
Сърбия Зорана Михайлович, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Във визитата в Белград участва
и министърът на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията Ивайло Московски.
По време на събитието
двете страни са се договорили да продължат да развиват
двустранното сътрудничество в областта на инфраструктурата. Министър Павлова
е информирала вицепремиера
Михайлович, че по досегашната програма за трансгранич-

но сътрудничество за настоящата година България не губи
средства по правилото N+2 и че
страната ни e изпратила в ЕК за
одобрение още през септември
проекта за новата програма за
трансгранично сътрудничество.
Павлова е посочила, че експертите от Брюксел препоръчват
сръбската страна да направи
публични консултации на екологичната оценка на програмата.
От своя страна Зорана Михайлович е поела ангажимент за изпълнение на коментарите.
Министър Ивайло Московски
е повдигнал въпроса за съвместни усилия във връзка със стиму-

ǹȢȏȌȈȊȈȚȜȖȕȌȏȈȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȈ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
Снимкa авторът

Мирослав Еленков
„През 2016 г. ще създадем фонд, който ще финансира туристическа инфраструктура. Обектите,
които ще се подпомагат
по него, са такива, които
не получават средства по
други програми или оси.”
Това заяви министърът на
туризма Николина Ангелкова по време на изслушване
в парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм, на което
представи приоритетите
на министерството и не-

говото ръководство.
По време на изказването си тя посочи, че неин
заместник във ведомството ще бъде Бранимир Ботев, а съветник по зимен
туризъм – Марк Жирарде-

ли, като скиорът ще посещава страната ни всеки
месец. Сред основните
задачи е изготвяне на национална туристическа
концепция, изготвяне на
нормативна база, за да се

лиране на процеса за изграждане на проекти по Механизма
за свързване на Европа. В тази
връзка е обсъдена и реализация-

създадат необходимите
условия и за бизнеса и да
се намали административната тежест и др.
Ангелкова заяви, че
България може да се възползва от 1 млрд. евро от
ЕК, които са предвидени
за туризма през новия програмен период, като подчерта, че тези пари ще се
разпределят на конкурентен принцип и страната
ни трябва да ги спечели.
По време на изслушването
стана ясно още, че Министерството на туризма
ще се нанесе в старата
сграда на Министерството на инвестиционното
проектиране, което вече
не съществува.

та на проекти за модернизиране
на пътната и железопътната
инфраструктура по направлението София – сръбската граница.

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȜȐȕȈȕșȐȘȈ
ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȊ
ǰȕȌțșȚȘȐȈȓȍȕȗȈȘȒ±Ǹțșȍ
Мартин Славчев
Министерският съвет одобри проекта на
договор с община Русе
за финансиране по реда
на Закона за насърчаване
на инвестициите със 102
хил. лв. на изграждането
на елементи на публична
инфраструктура.
С р е д с т в ат а с а з а
рехабилитация и реконструкци я на пътното
кръстовище в Индустриален парк – Русе. Дей-

ностите ще включват
две нови пътни ленти, изграждане на висок бордюр
и тротоарна зона, линейно отводняване на пътя и
отвеждане на дъждовните
води в канализационната
мрежа. Съществено ще се
облекчи и обезопаси движението на автомобили и
придвижването на пешеходците в Индустриалния
парк, което значително
подобрява атрактивността на зоната за извършване на бизнес.

16

СТРОИТЕЛ

ОБЩИНИ

петък, 19 декември 2014

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

ª·´ª®¢¯xÎÇÈÆÕ¤ÂÌÂÒÇÍÓÌÂÔÂ
Георги Сотиров

До Ихтиман се пътува бързо и лесно.
От едната страна е автомагистрала
„Тракия”, почти успоредно върви старото
„Цариградско шосе”, а гарата е на натовареното жп трасе от София за Истанбул.
Общината е по средата на двата найголеми града на страната – столицата и

Пловдив. На 40 км е зимният курорт Боровец и хората от Южна България пътуват
през центъра на града със ските върху
багажниците на колите.
Ихтиман е различен град. От една
страна, има амбицията да стане курортно селище, да развива спортове – тенис,
плуване, конна езда, тенис на маса, волейбол. От друга – реални са намеренията

да стане третият по значение картофопроизводителен район. След Самоков
и Родопите.
В навечерието на Коледа в кабинета
на кмета Калоян Илиев деца от местната детска градина украсяваха елхата.
През прозорците се виждат заснежените върхове на Рила. С кмета си припомняме, че един потенциален туристически

бизнес може да се свърже с посещения на
останките от римската крепост, чието
име носи и тунелът „Траянови врата” на
автомагистралата. По тези земи през
август 986 г. войниците на Самуил разбиват армиите на византийския император
Василий Втори.
Повече за днешния ден на Ихтиман – в
интервюто с кмета Калоян Илиев.
Снимки авторът

Кметът Калоян Илиев:

ǶȉȔȐșȓȧȔȍȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖ
ȕȈȋȖȓȧȔȈșȗȖȘȚȕȈȏȈȓȈ
С каквото са се захванали нашите
строители, винаги е излизало добро
Г-н Илиев, ще припомня за нашите читатели,
че първата ни среща в
община Ихтиман стана
точно по времето, когато се изпълваха 100-те
дни от избирането ви за
кмет. Какво успяхте да
промените оттогава?
Основно се промени
отношението на хората
към работата на кметската администрация. И това
стана, според мен, заради
видимите резултати от
строителните дейности в инфраструктурата,
от спечелените проекти,
финансирани от ДФ „Земеделие”. Имаме завършени обекти, има и други,
които още се изграждат.
Към МРРБ сме приключили
проект, свързан с енергийната ефективност на
училище „Св. св. Кирил и
Методий” в кв. „Изток”, където основно е съсредоточена ромската общност.
Санирахме сградата, монтирахме нова отоплителна инсталация. На децата

Сградата на
общината

трябва да е уютно да пребивават в училище.
И нещо много важно
за Ихтиман – завършихме
изграждането на отводнителния канал на града.
Това беше много отговорно строителство, защото
се отнасяше за зоната,
която формира водосбора
от Ихтиманска Средна
гора към града. Наблегнахме на това, защото не
искам да се повтори 2005
г., когато водите от гората направиха сума ти
поразии. А и сега, през
2014 г., валежите сякаш
нямат спиране. Чрез Международен фонд „Козлодуй”
изпълнихме нормите за
енергийна ефективност в
детската градина в с. Вакарел.
С помощта на средства от ДФ „Земеделие”
приключихме голям ВиК
проект в с. Стамболово
и сега предстои окончателното разплащане със
строителите на стойност 4,2 млн. лв. Това село

ще остане в историята на
общината с изцяло нов водопровод и ПСОВ. Там сред
красивата природа живеят
около 700 души.
Изграждането на такива съоръжения презентира добре работата на
общинската администрация.
Така е, но трябва да
ка ж а, че ОПО С 2 0 14 2020 г. няма да финансира
общи проекти, а такива
за водопровод. Пречиствателните съоръжения
отпадат. А хубавите ни,
благоустроени села искат
да развиват туризъм в
различните му проявления
– като започнете от велопътешествия, минете
през поклонническия туриКалоян Илиев e роден на 8 октомври 1980 г. в Ихтиман. Бил е общински съветник
през 2007 – 2011 г. Член на постоянните комисии по икономика и контрол по
строителство. Член на Управителния съвет на ФК „Ботев-1937“ – гр. Ихтиман.
През 1994 – 1995 г. учил в Anderson High School, Southgate, USA.
Владее отлично английски език.
Магистър по маркетинг и икономика от Бургаския свободен университет.
Избран за кмет на община Ихтиман на 30 октомври 2011 г.

зъм и стигнете до лова и
риболовството. Но всичко
това означава и съхранена
природа. А ПСОВ именно
това правят.
Имаме два проекта за
селата Живково и Вакарел
за изграждане на водопроводи през новия програмен
период. Там съоръженията са много стари, често аварират, а специално
Вакарел с неговата надморска височина и летни
жеги често е подложен на
воден терор – разбирайте
аварии, които спират живителната течност понякога за дни. Специално за
това знаково село имаме
проект и за пречиствателна инсталация, който
е на стойност 20 млн. лв.
През миналия програмен
период той попадаше в обхвата на ОПОС, но тогава
поради липса на финанси-

ране проектът не беше
одобрен, а сега малките
населени места могат да
кандидатстват за финансиране само по ПРСР. Но
то е до 3 млн. лв., което е
крайно недостатъчно за
намеренията ни и затова
изграждането на ПСОВ
явно ще отпадне. Проблемът е сериозен и е свързан
с довеждащия водопровод
от яз. „Искър”, който се
стопанисва от структурите на ВиК, които не са от
най-богатите дружества,
за да могат да заделят
собствени средства. Иначе като общинска администрация се стремим да помагаме, доколкото имаме
сили – тази година подменихме водопровода на една
улица например. Общинският бюджет не стига и затова сме се насочили към
европрограмите.

Да се върнем в общинския център. Скоро мраморните плочи май ще
отстъпят на модерната
визия за градски център?
Да, в момента върви
реконструкция и архитектурно-пространствено,
художествено и парково
оформление на централната градска част. Отпуснатите средства са
по мярка 322 „Обновяване
и развитие на населените
места“ от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд. Одобрената
безвъзмездна финансова помощ е 1 883 138 лв.,
представляващи 100% от
размера на инвестицията.
Община Ихтиман от своя
страна се задължава да
завърши строителството
най-късно до средата на
юли 2015 г.
Обхватът на проекта

е пространство с площ
15,5 дка. Предвижда се реконструкция на площадните пространства, алейна
мрежа, настилки, зелени
площи и водни ефекти,
обединени в цялостно
архитектурно-пространствено, художествено и
парково оформление. Ще
бъдат спазени и изискванията за достъпна среда
за населението, включително за хората с увреждания. Ще има и две детски площадки за игра с
различни съоръжения. Новият тип парково осветление ще бъде със соларни
тела. По мярка 322 финализирахме и проект за асфалтиране на няколко улици в
общинския център.
Нещо важно, което
искам да споделя. По една
немного позната мярка
– 223, построихме наблюдателна противопожарна
кула в наша местност, която е с голям наклон и през
която преминава жп линията. В жегите, когато машинистите задържат ком-
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позицията да не превишава
предписаната скорост, от
спирачките/калодките на
вагоните често летят искри. Става триене на метал в метал и това е основна причина редовно да
стават пожари. Сега при
наблюдението от кулата
рано ще локализираме пожарите и ще предприемем
необходимото за тяхното
гасене.
По мярка 226 общината
ще залеси 605 дка терени.
Забележете, подобна дейност се прави за първи път
от поне 20 години насам.
В новия програмен период, като наберем скорост,
имам амбицията да направим нови гори на площ 1000
– 1500 дка. Крайно време е
да мислим за гората като
за жив организъм, който
иска съответните лесоустройствени мероприятия,
а не само да добиваме дървесина.
Грижата за природата е и грижа за хората
безспорно. След като големият замърсител на
Ихтиманското поле – Чугунолеярният завод, почти спря работа, регионът е с прекрасен въздух.
В Чугунолеярния завод
днес работят около 250
души, той не е спрял. Просто съставът е намален
спрямо броя на хората от
едни по-далечни години.
Когато заводът беше
важен не само за икономиката на Ихтиман, а и
за страната?
Така е. Със сегашните
му ръководители имаме
един общ голям проблем. На
тяхна територия и в активите им е ПСОВ на града,
където се пречистват и
отпадъчните води на завода, а държавното ВиК
дружество събира парите
за пречистването, без да
ги превежда на истинския
стопанин на съоръжението. Получава се нещо
като декапитализация на
комбината и хората там
смятат на първи януари
2015 г. да спрат пречистването на водите. Това ще
бъде катастрофа за околната среда в общината.
От комбината са изпрати-

ли писма до МОСВ и МРРБ
за решаване на проблема.
Надявам се на адекватна
намеса. Защото в противен случай замърсяванията
надолу към яз. „Тополница”
ще бъдат необратими.

Какви са идеите ви за
привличане на инвеститори в общината?
От миналата година
един сериозен инвеститор – Automotive Leather
Company, построи фабрика
за кожени седалки за Mini
Cooper. Това са същите
бизнесмени от Южноафриканската република, които
построиха завода за кожени седалки за BMW (5-а и
7-а серия) в елинпелинското село Мусачево. Общата идея този завод да бъде
построен на наша територия беше заради много
високата безработицата
по онова време – към 35%.
Фабриката направи обучителен център за новите
работници и все пак стана нещо странно. Идеята
беше да осигурят работа
на около 1500 души от общината, но това не се случи. Сега карат работници
чак от Пазарджик. Назначени са към 500 души.
Според вас защо се е
получило така?
При ч и н и те с иг урн о
са много, но изпъкват няколко. Хората ни, особено
малцинствата, са нискообразовани и не могат да
си представят, че един
крив шев чак пък толкова
ще навреди на престижния
английски автомобил. Други не харесват, че там има

Музеят

дисциплина и ред. На трети просто не им се работи
и това в преобладаващото
число случаи са българи.
Управителят на фабриката пък твърди, че тези от
ромите, които са усвоили
занаята, са най-добрите
му работници. Някакъв
омагьосан кръг.
Миналата седмица за
пореден път пристигна и
бизнесмен от Малайзия,
който купи терен в общи-

тофопроизводители инвестират при нас. Тази година
дъждовете провалиха реколтата за съжаление, но
селскостопанските специалисти уверяват, че ще
продължат да отглеждат
тази доходна култура. За
нея е нужна много работна
ръка – не само на полето,
но и после, в хранилищата.

ната, за да построи фабрика за преработка на гъби
и билки – и диворастящи,
и култивирани. Проектът
е амбициозен. Само за земята инвеститорът плати 300 хил. евро за частни
терени. С други думи, в
кризата се забелязва определено раздвижване, поне в
нашата община.
Заводът за електроди
има нови собственици –
бизнесмени от Ихтиман,
и те се опитват да възстановят популярното и
търсено производство.
Едната поточна линия е
пусната в пробна експлоа-

тация. Закупили са машини
за пускане в експлоатация
и на втора линия. Въпросът обаче ще опре до набирането на квалифицирана
работна ръка. Общината
продължава да поддържа
реномето си и с голф игрището. Там, както сте
забелязали, има интересни
със своята архитектура
къщи – българска, японска,
баварска и т.н.
Да излезем извън града. Големите картофопроизводители говорят,
че съвсем скоро, редом
до родопските и самоГолф центърът

Проблемната ТЕЦ на биогориво

ковските, на пазарите ще
се появят и ихтимански
картофи.
Лошото е, че напоителните системи, които
благоприятстват отглеждането на тази селскостопанска култура, а и не само
на нея, не се стопанисват
и почти нищо читаво не е
останало на полето. В последно време има някакви
проблясъци, но всеки се
спасява както може, по
единично – бият сонди,
черпят с помпи вода от
трайни водни обеми и т.н.
Истината е, че крупни кар-

В общината се изграждат хубави къщи.
Какви са контактите ви
с българския строителен
бизнес?
Вярно наблюдение, и
така е не само в града, а
и във Вакарел например.
Стремя се всеки строителен обект, който общината обявява, да се изгражда от различни фирми. При
спазване на всички нормативни актове, естествено. По този начин се съхраняват нашите майстори.
Спечелилите търгове големи компании набират подизпълнители почти само
от Ихтиманската община. Бизнесът трябва да
се развива, но парите да
остават най-вече при нас.
Местните фирми са малки
и не разполагат с необходимите сертификати, за
да могат самостоятелно
да участват в големите
поръчки. Затова ги наемат като подизпълнители.
Нашите строители са кадърни хора и с каквото са
се захванали, винаги е излизало добро, за което съм
им благодарен.
Какво от постигнатото в общината ви
носи най-голямо удовлетворение?
Абсолютно. Придържал
съм се и се придържам към
програмата, заради която
съгражданите ми ме избраха за техен кмет. Доста
неща от нея вече са изпълнени. Една от точките, по
които все още работим, е
газифицирането на града.
Станция на „Булгартрансгаз” е на наша територия, край с. Стамболово,
и е недопустимо да не сме
прекарали екологично чистото гориво до ихтиманските домове и общински
сгради. Сключили сме над
100 предварителни договора с наши съграждани,
без това да се отнася за
общинските сгради. Ес-

тествено, и ние ще предпочетем да се отопляваме
на газ, защото това е икономически изгодно.
Ви д я х , че м а л ка т а
ТЕЦ, на чието тържествено откриване преди
няколко години наш екип
присъства, работи.
Работи, но фирмата,
която я стопанисва, е
обявена в несъстоятелност. За втора поредна
година под наем от синдика я взема френската
компания „Далкия”, която
оперира в над 40 държави
по света. Тя е специализирана в изграждането
на отоплителни и охлаждащи мрежи, комбинирани
топло- и електроцентрали, геотермална енергия,
биомаса, фотоволтаична
слънчева енергия, интелигентни мрежи и т.н. Трябва
да припомня, че като заместител на изкопаемите
горива биомасата, която
нашата ТЕЦ гори, рязко
намалява въглеродните
емисии и спасява потребителите от икономическия хаос, причиняван от
колебливите цени на нефта и природния газ. Така
осигуряваме отопление за
детските градини и училищата, защото нямаме друга алтернатива. Идеята е
„Далкия” да купи ТЕЦ-а и
проблемът да се реши.
Споменахте училищата и детските градини.
Как ги стопанисвате?
Те са в перфектно състояние. Обезпечени са
добре на базата на делегираните бюджети. Санирали сме сградите по
европейски програми, а за
цялостна реконструкция
на читалището имаме
спечелено финансиране от
ДФ „Земеделие” в размер
на близо 1 млн. лв.
В заключение: вие сте
и спортен човек. Кажете
няколко думи за наследниците на вашия съгражданин, известния волейболист от близкото минало
Димитър Златанов.
Ако ви кажа, че 150 деца
активно тренират и се
занимават с волейбол, ще
повярвате ли? Много сериозно обмисляме изграждането и на голяма спортна
зала.
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Инвестициите са за изграждане и рехабилитиране на уличната мрежа,
Снимка Николай Белалов

Свилена Гражданска
Проектобюджетът на
София за 2015 г. е 1,459
млрд. лв. Капиталовата
програма е малко над 705
млн. лв., като повече от
половината са средства
от европейски програми.
Това заяви Йорданка Фандъкова – кмет на София,
по време на семинар на
тема „Проект за бюджет
на Столичната община
за 2015 г.” във Велинград.
В него участваха зам.кметовете Ирина Савина,
Дончо Барбалов, Любомир
Христов, Мария Бояджийска, председателят на
Столичния общински съвет Елен Герджиков, об-

щински съветници, главни ят архитект Петър
Диков и други.
Средствата във финансовия план за следващата година са насочени
към изграждане и рехабилитиране на уличната
мрежа, строителство на
детски градини и игрища,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност
в обществените сгради.
„Проектобюджетът беше
обсъден през последните
седмици с политическите
групи в Общинския съвет,
районните кметове, както
и нашите партньори от
страна на синдикатите
и работодателите. За поредна година осигуряваме
в него устойчиви инвестиции”, посочи Фандъкова и
припомни, че за последните 5 години са реновирани
84 км основни улици и булеварди, изградени са 13 км
метролинии и 5 кръстовища на две нива. Открити
са 48 нови сгради на детски градини, както и две
на училища. Също така са
положени 220 км водопроводи и 100 км канализация.
В столицата е отворен
нов музей, като са направени и много инвестиции
в сферата на културата.
„Това са само част от видимите резултати. С проектобюджета за 2015 г.
продължаваме тази целенасочена политика. Не
сменихме приоритетите
си въпреки тежките години на финансова криза”,
подчерта кметът на София.
„Заложили сме старта
на два големи ключови проекта. Имаме уверението,
че ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструктура
2014 – 2020” и ОП „Околна среда 2014 – 2020” ще
бъдат отворени навреме
и ще можем да получим
финансиране”, добави тя
и обясни, че строителството на третия лъч
на подземната железница
вече е планирано за следващата година. „През април ще пуснем движението
по двете продължения на
първия метродиаметър
до летището и до Бизнес
парка. Ще работим по изграждането на участъка
до кв. „Хладилника”, подчерта Фандъкова.
По думите й 90% от
тролейбусите са подменени и са планирани доставки на 126 автобуса, от
които 46 вече са по улиците на София. Очаква се да
бъдат доставени още 80.
Фандъкова уточни, че през
2015 г. ще продължи модернизацията на градския
транспорт, ако бъде одобрена „ОПТТИ 2014 – 2020”,
като се предвиждат още
110 автобуса и 5 трамвая.
През 2015 г. ще приключи строителството
на 8 нови сгради на детски градини в районите
„ Надежда ” , „Сл ат и н а ” ,
„Овча купел”, „Сердика”,
„Кремиковци”, „Младост”
и „Искър” и ще започне
изграждането на други
8 в районите „Младост”,
„Красно село”, „Илинден”,
„Люлин”, „Връбница”, „Витоша” и „Средец”. Ще се
направи и физкултурен
салон към 98 начално училище в район „Надежда” и
разширение на Първа английска езикова гимназия
и Девета френска езикова
гимназия.

Любомир Христов, зам.-кмет на Столичната община:
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През тази година построихме и ремонтирахме 35 обекта от първостепенната и второстепенната улична мрежа
за 76,2 млн. лв. Обновихме 17 пешеходни
подлеза, както и изградихме 0,6 км велотрасе по бул. „Копенхаген”. Построихме кръстовището на две нива на бул.
„П. Яворов” – бул. „Стоян Михайловски” за
11,3 млн. лв., транспортния възел Лъвов
мост за 22,6 млн. лв. Направена бе рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” от
надлеза при бул. „Г. М. Димитров” до този
при бул. „Александър Малинов”, вкл. съоръженията, за 10,5 млн. лв., на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Летоструй” до СОП
за 9,6 млн. лв., на бул. „Никола Мушанов” и
бул. „Овча купел” – 3200 м, 3 млн. лв., и др.
Предвиждаме за 2015 г. 89 млн. лв.
за изграждане и ремонт на участъци
от първостепенната улична мрежа. Инвестициите във второстепенната са
9,6 млн. лв. за 20 обекта. Надявам се да
стартираме работа по кръстовището
на две нива на бул. „България” – бул. „Акад.
Иван Гешов”. Ще се реализира и пробивът при болница „Токуда”. Стойността
на проекта е 9 млн. лв. Това ще осигури
връзката между бул. „Никола Вапцаров”
и ул. „Сребърна” и бул. „Черни връх”. Дъл-

жината на трасето е 1,1 км. В проектобюджета на София за 2015 г. са планирани доизграждане на ул. „Обиколна” от
бул. „Копенхаген” – бул. „Цветан Лазаров”,
строителство на ул. „Войводина могила”,
ул. „Народен герой”, ул. „Петър Манджийски”, на улица, свързваща ул. „Феникс”
и ул. „Промишлена”, и др. Предвидена е
реконструкция на бул. „Монтевидео”. Тя

включва цялостна подмяна на пътната
настилка, паважните настилки ще бъдат заменени с асфалтови, обновяване на
бордюрите и на осветлението, изграждане на канализация. Ще бъдат спазени и
изискванията за достъпна среда. Ще рехабилитираме ул. „Богатица” и кръговото
кръстовище ул. „Папрат” – ул. „Захари Зограф”. За 2015 г. е заложено и разширение
на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя
Бъкстон” до бул. „Цар Борис III”. Пропускателната способност е незначителна
и дължината на опашката от чакащи
автомобили е по протежение на целия
участък. Ще се направи и нов мост над р.
Боянска и ще се преасфалтира трасето
до бул. „България”.
През следващата година ще се рехабилитират и основни градски артерии.
За целта са отделени 52,4 млн. лв. Със
средствата ще се финансира третият
етап от архитектурното и благоустройствено оформление на бул. „Витоша” от
ул. „Солунска” до ул. „Алабин”. Ще се реконструира и бул. „Владимир Вазов”, бул.
„Сливница” от бул. „Константин Величков” до бул. „Петър Дертлиев” заедно с
надлеза при „Захарна фабрика”, бул. „Княз
Дондуков” и ул. „Кракра”, бул. „Прага” – от

бул. „Ген. Скобелев” до бул. „Пенчо Славейков”, бул. „Арсеналски”. При обновяването
на площад „Руски паметник” залагаме поставяне на нова пътна основа и комбинирана паважна и асфалтова настилка,
преместване и реконструкция на 250 м
релсово трасе, подмяна на 250 м водопровод, на осветление и др. Ще се направи
велотрасе, както и нови тревни и цветни
площи.
Ще продължим и с ремонта на бул.
„Цариградско шосе”. Ще се обновят отсечките от алея „Яворов” до моста на 4-и
километър (2,5 км) и от бул. „Александър
Малинов” (от разклона за летището и
„Младост”) до Околовръстния път (5,8
км). В момента тече процедурата за
избор на изпълнител, а индикативната
стойност на проекта е около 12,4 млн. лв.
Дейностите ще се изпълняват поетапно
и движението няма да се спира изцяло,
но със сигурност ще има затруднения за
шофьорите.
Основните ни усилия в следващите
години трябва да бъдат насочени към
модернизация на трамвайния транспорт.
Това е един от приоритетите, по които
възнамеряваме да кандидатстваме през
програмния период 2014 – 2020 г.

ФОРУМ
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внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради
Снимки Денис Бучел

„Има ново LED осветление по част от бул. „Цариградско шосе”. По план
през 2015 г. ще се подменят осветителните тела
и в жк „Дружба”, в центъра
на София и в Банкя”, уточни Фандъкова и добави, че
залагат специална програма за инвестиции и в Столичния зоопарк.
„Забелязваме устойчив ръст на приходите,
движим се с 23 млн. лв.
повече спрямо 2013 г. 90%
е изпълнението на бюджета на Столичната община
за 2014 г. от събиране на
такси и данъци до момен-

та”, заяви зам.-кметът
на София Дончо Барбалов. „През 2014 г. няколко
пъти се наложи Столичната община да замести
държавата и да осигури
финансиране по спрените европейски програми”,
допълни той и обясни, че
през следващата година
ще има спад във финансирането с европейски
средства. То ще е 391,37
млн. лв. Причината е реализацията на по-голямата
част от проектите по
оперативните програми
и нестартирането на новите. „Надявам се, че ще

успеем да компенсираме
спада с други източници”,
подчерта той. Заложено
е данъчните приходи да
са 258,88 млн. лв., като се
очаква до края на 2014 г.
да се съберат 240,4 млн.
лв. Планирани са по-големи
постъпления и от налога
за недвижимите имоти –
96,8 млн. лв., като в бюджета за 2014 г. той е
90,85%. Има и увеличение
при данъка от МПС до 80
млн. лв., като през тази
година той е 72 млн. лв.
Средствата от туристическата такса, които се
очаква да влязат в столичната хазна през 2015 г.,
са 1,6 млн. лв. В бюджета
за догодина е заложено
неданъчните приходи да
са 299,15 млн. лв., като в
сегашния цифрата е 288,2
млн. лв.
Програмата на Столи ч н ат а о б щ и н а п р е з
2015 г. предлага запазване на размера от 95 млн.
лв. субсидия за градския
транспорт. „При дейност
почистване се забелязва
сравнителна устойчивост – 88,41 млн. лв., а за
събиране на отпадъци са
заложени 28,24 млн. лв.

През 2014 г. средствата
са 29,33 млн. лв.”, посочи
Барбалов.
„ П р и ор и т е т и т е н и
през тази и следващата
година не са се променили”, посочи зам.-кметът
на Столичната община
Мария Бояджийска. „През
2015 г. задача остава въвеждането в експлоатация на Завода за механично-биологично третиране
на отпадъци, увеличаване
рециклирането, намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и
повишаване контрола върху дейностите”, допълни
тя и уточни, че се работи
и по реализацията на инсталация за комбинирано
производство на енергия в
София с оползотворяване
на RDF гориво. По договора за техническа помощ
вече са изготвени докладите и проучванията за
приложимост, идеен проект на обекта, задание за
доклада по ОВОС, анализ
за разходите и ползите
от проекта, формуляр за
кандидатстване за евросредства, тръжни документи за строителство,
избор на основна и алтер-

Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община:

ǥǱǻǺǽǾǼǺǴǸǰǱǾǽǶǴǯǼǬǰǴǹǴ
Над 25 км е положената нова и
рехабилитирана канализационна
мрежа, а 17,3 км е водопроводната
през 2014 г. Над 30 хил. жители в районите „Банкя”, „Надежда”, „Лозенец”
и „Люлин” и кв. „Суходол” са пряко облагодетелствани от подобрената
услуга. Изградени са 19 нови детски
градини в 14 района, спортна зала
към 72 ОУ в кв. „Суходол”, физкултурен салон към 199 ОУ, район „Подуяне”. Модернизирани са 55 учебни
здания, като от тях конструктивно
укрепени са 9 училища и 11 детски
градини. Построени са 13 центъра
за настаняване от семеен тип и 3
защитени жилища. По този начин
е осигурена среда за пълноценното
развитие и израстване на младежите, напускащи домовете, и подготовката им за самостоятелен
живот. През годината е обновена
градската среда, като са ремонтирани напълно 7 фонтана, стопанисвани от Столичната община. Извършена е рехабилитация на площада в
кв. „Кумарица”, Нови Искър.
За да се реализират обектите
от транспортната, инженерната,

образователната инфраструктура,
са отчуждени над 50 хил. кв. м частни имоти.
И през 2015 г. енергийната ефективност ще бъде основен приоритет. Не говорим само за саниране
на детски градини и училища, а и
на жилищни сгради, улично осветление, транспорт и всички дейности, които могат да допринесат да
бъде спестена енергия. Ще бъдат
обновени 29 СОУ – район „Сердика”,

85 СОУ – район „Кремиковци”, 146 ОУ
– район „Връбница”, 90 СОУ – район
„Люлин”, 11 ОУ – район „Изгрев”, 86
ОУ – район „Витоша”, 44 СОУ – район „Подуяне”, 142 ОУ – район „Красно
село”, 91 НЕГ – район „Възраждане”,
138 СОУ – район „Слатина”, 125 СОУ
– район „Младост”, и ЦДГ №149 – район „Сердика”. Ще изградим и 16 детски градини.
В плановете за догодина са заложени изработването на идеен
проект за ВиК мрежата на Кривина и Казичене, както и за ВиК на кв.
„Левски В”. Ще се направи актуализация на този за с. Кубратово. Ще
се подготвят и работни проекти за
ВиК мрежата на кв. „Бенковски” – 3
етап, с. Владая, с. Балша, кв. 150, район „Подуяне” и др.
Ще се изгради дубльор на ляв
владайски колектор, на ВиК на м.
Овча купел (стара част) и кв. „Горна
баня”. Ще се направи корекция на р.
Иванянска в чертите на с. Иваняне,
на р. Драгалевска в участъка от ул.
„Сребърна” до ул. „Филип Кутев”, ще
се укрепят свлачищата в с. Кътина
и с. Балша.

нативна площадка. Индикативната стойност на
изграждането е 135 млн.
евро. Общият капацитет
на инсталацията ще е 180
хил. тона RDF годишно.
През следващата година са отделени 1,2 млн. лв.
за закриване и рекултивация на депото за битови
отпадъци в кв. „Суходол”, 2
млн. лв. за СМР за първия
етап на проекта за ново
депо в Долни Богров.
„Успяхме да почистим
през 2014 г. 8 покрити речни участъка в София. Финансирането бе осигурено
от Междуведомствената
комисия за възстановя-

ване и подпомагане към
Министерския съвет. То
бе 141 287 лв.”, подчерта
Бояджийска и допълни, че
ще продължи работа и по
това направление през
2015 г.
„8,73 млн. лв., в т.ч.
2,62 млн. лв. по „ОПРР
2014 – 2020”, са осигурени за следващата година
за ремонт на паркове и
градини. За поддържане
на междублоковите пространства са отделени 3,5
млн. лв.”, поясни зам.-кметът. В плановете са залегнали обновяване на Северния парк, Западния парк
и градината около НДК.

Проект за продължение на метротo и удължаване на
Симеоновския лифт

Петър Диков, главен архитект:

ǥǱȁǺǰǴǸǹǬ
ǽǶǴǴǽǸǱǾǼǺ
Ще можем да ходим на
ски и с метро. Във връзка с обявяването на София за спортна столица
на Европа през 2018 г. се
предвижда да се продължи
първият лъч на подземната железница от Бизнес
парка в „Младост 4” почти до Симеоновския лифт.
Плановете са новото трасе да е дълго два километра и по него да бъдат изградени две станции. Продължението ще започне от Бизнес парка и ще стигне до
Околовръстното, където ще бъде построена първата
станция. Втората ще се намира на кръстовището на
Околовръстното и бул. „Бистришко шосе”, в близост до
магазин ИКЕА. Ще бъде продължен Симеоновският лифт.
Този вариант е вече одобрен от експертния съвет към
направление „Архитектура и градоустройство”. Заложено е и строителство на паркинг за 800 коли и автогара.
Целта е автобусите, които идват от Бистрица, Панчарево, Железница и други селища от югоизточния район,
да не влизат в София, а да оставят пътниците си там,
след което те да стигат до центъра с метро. За това
продължение на подземната линия ще са необходими 40
млн. евро, като паркингът може да се изгради с публичночастно партньорство.
През 2015 г. пълна промяна ще претърпи общинският
културен център „Средец”. След реконструкцията там
ще има театрална зала, пространства за изложби и различни репетиционни зали. „Тази сграда в центъра на града ще стане център за изкуство вместо за амбулантна
търговия, както е сега”, допълни арх. Диков. По думите
му в момента се изготвят планове за довършване на реконструкцията на булевардите „Рожен”, „Царица Йоанна”,
както и за „Чепинското шосе” и др.
През следващата година ще се продължи работа по
саниране на блоковете. Ще се изготвят технически
проекти от Направление „Архитектура и градоустройство“. Ще се направи апликационна форма за обновяване
на градската част.
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Въпреки позитивните новини от жилищния и от бизнес сегмента секторът
Снимки Денис Бучел

Миглена Иванова
Засилено търсене, но
недостатъчно качествено предлагане. По-голям
интерес, повече сделки. И
лек банков трус за разкош.
Ефектът от него предстои да се оценява. Пазарът на жилища като че ли
най-накрая се отърси от
апатията, а според няколко от големите агенции за
имоти за сектора в София
второто полугодие е найуспешното от началото
на кризата.
От пазара на бизнес
площите също излизат
д о б ри н ови н и, о с о б е н о
от офис и индустриалния
сегмент. Търсенето – и
на жилищата, и на бизнес
имотите, предполага, че
има място за нови големи
проекти, стига, разбира се,
да са качествени и да отговарят на изискванията
на наематели и купувачи.
Колкото и оптимистични новини да излизат
от брокерските фирми и
банките по отношение на
ипотечното кредитиране,
няколко ярко светещи червени точки продължават
да привличат вниманието
към сектора. Законът, с
който трябва да се регламентира дейността на
агенциите за имоти и за
който се говори още от 90те години на ХХ в., толкова
е отлежал, че експерти го
сравняват със старо вино.
Горчивият привкус обаче
остава предимно за сметка на клиентите, които се
сблъскват с некоректни
практики на брокери.
Другият основен проблем е продиктуван от
цялостното влошаване на
икономиките на регионите и концентрирането на
инвестиции в столицата и
най-големите градове. За
пазар на имоти, като изключим земеделските земи,
може да се говори само в
рамките на най-големите
градове на страната. В помалките областни центрове и общини сделките са
по-скоро спорадични и основно в жилищния сектор,
но най-вече със земеделски
земи и евентуално - в индустриалния сегмент. Изключение от това правило
са само населените места
с една идея по-живи икономики и по-активни предприятия. Високата безработица и перспективите за
влошаване на заетостта
в много от районите на
България не предполагат
промяна на активността
и водят до силна концентрация на хора и капитали
само в няколко точки от
страната и основно – в
столицата.
О т делн о криз ат а в
Украйна и санкциите на
Запада срещу Русия внасят силно напрежение във
ваканционни я сегмент,
който привлече голям обем

брени от три-четири месеца за кредит, не могат
да си изберат жилище, за
да усвоят парите“, посочи
Митов.

Ваканционните обекти
Конфликтът в Украйна и санкциите на Запада
срещу Русия, които доведоха до рекорден спад
на обменните курсове на
рублата, нанесоха удар
на пазара на ваканционни
имоти. От Националното сдружение „Недвижими
имоти“ отчетоха наскоро,
че се наблюдава видимо забавяне, и предупредиха, че
се очакват затруднения за
обекти, които са проектирани и строени специално
за руснаци. Те се оттеглят
от пазара в България било
инвестиции през последните години – и от страна на
купувачите, и от страна на
строителните фирми.
Про да ж б и те н а жи лищни имоти в столицата
отбелязват ръст от 15%
спрямо миналата година,
показват данните на консултантската компания
Bulgarian Properties, обобщени на базата на сделките, сключени с нейна
помощ. Според агенцията
стабилизацията на пазара
и спирането на спада на цените са в основата на процеса по възстановяване на
доверието към жилищния
сектор. „Много от хората,
които отлагаха покупката
на имот, взеха решение за
сделка. Други са движени от мотива за разумно
вложение и доходност от
отдаване под наем поради
голямото търсене. Процесът на завръщане на купувачите беше стимулиран в
голяма степен и от подобряването на условията по
ипотечните кредити”, смятат от компанията.
Средната цена на продадените апартаменти в
София през третото тримесечие на 2014 г. достига 750 евро за кв. м, сочат
още данните на агенцията.
Спрямо същия период на
миналата година средната
цена за кв. м е почти без
изменение.
Най-търсени остават
апартаментите до 50 хил.
евро, но се активизират и
все повече купувачи в сегмента 50 - 100 хил. евро –
основно млади семейства,
които търсят жилища ново
строителство с 2 спални.
Интересът е концентриран в южните квартали на
града, като се увеличават
и запитванията за центъра. Предлагането в тези
най-желани райони обаче е
ограничено.
Едва от миналата година се забелязва частично възстановяване и увеличение на строителната
активност в София, което

е бавен процес, и навлизаме
в етап, в който има недостиг на качествени жилища.
В предпочитаните квартали има само по няколко започнати сгради ново строителство през последните
две години. Обикновено
това са малки строежи с
по няколко апартамента.
Недостигът на качествено предлагане отново върна интереса към сделките
„на зелено“, макар и в малко
по-различен формат: не на
базата на скици и планове,
а при започнат строеж и
повече гаранции за купувачите.
Луксозният сегмент
от пазара също е активен
– 10% от сключените продажби на жилищни имоти
в София през второто полугодие са на цени над 120
хил. евро, показват още
данните на агенцията. За
сравнение през предходни
години делът на купените
луксозни имоти е бил около
5% от общия пазар в столицата.
„За първи път от началото на кризата наблюдаваме ясно изразена активност във всички ценови
сегменти, което показва,
че купувачите трайно са
се завърнали и вече можем
да говорим за един много
по-ликвиден и стабилен
имотен пазар“, отчитат
от компанията.
Данните на консултантската компания се
потвърждават от статистиката на Агенцията по
вписванията. През третото тримесечие на 2014 г.
в столицата са сключени
над 5 хил. сделки с имоти.
Спрямо второто тримесечие има намаление от 1,8%,
обяснимо със сезона на активните летни почивки.
На годишна база обаче ръстът е над 11%, а за първите девет месеца сделките
с имоти са се увеличили с 5
на сто до близо 14 хил.
В София се наблюдава
и отчетлив ръст на ипотечното кредитиране, по-

казва статистиката на
Агенцията. Повече с близо
8 на сто са договорните
ипотеки на годишна база
през третото тримесечие, а за деветмесечието
ипотечният пазар остава
стабилен.

Областните градове
От последните данни
на Агенцията по вписванията може да се направи
извод, че пазарът на имоти остава относително
стабилен, но благодарение
на по-оживените сделки в
София, Пловдив и по Черноморието. В областните
градове (без София) през
третото тримесечие са
сключени под 27 хил. сделки с имоти, което е с 2%
по-малко на годишна база.
Ситуацията в отделните областни центрове
е динамична и доста „шарена“. В Пловдив например
– втория най-голям град в
страната, към който се насочва все по-голям интерес
от страна на индустрията
и инвеститорите в аутсорсинг сектора, пазарът
на жилища демонстрира
умерени темпове на възстановяване. През третото тримесечие спрямо
второто ръстът на сделките е 8%, на годишна база
достига малко под 8%, а
за деветмесечието е 2%,
показва статистиката на
Агенцията по вписванията.
Във Варна пазарът също
остава силен с тримесечен
ръст на сделките от близо
10 на сто и годишен – 3%.
В Бургас обаче е регистрирано видимо забавяне – 10
на сто спад на сделките на
годишна база през третото тримесечие.
Негативни тенденции
се регистрират и на пазара на имоти в Русе – през
третото тримесечие е
отчетено увеличение на
сделките от 9 на сто спрямо второто, но на годишна
база има намаление от 10
на сто, а за първите девет

месеца на годината – от
11 на сто.
В Стара Загора ситуацията поне на пръв поглед
е по-оптимистична – през
третото тримесечие увеличението на сделките
достига 28% спрямо второто, на годишна база е 8%, а
първите девет месеца на
годината пазарът остава
стабилен, без изменения.
В града се наблюдава и
силен спад на ипотечното кредитиране – белег
за по-висока активност в
сегмента на земеделските
земи и промишлените имоти в сравнение с жилищния
сектор.
За страната жилищният сегмент от пазара на
имоти е най-силен. „Около
80 - 90% от сделките, които се правят, са с жилища“,
коментира пред в. „Строител“ Младен Митов, мениджър „Пазарни проучвания и
анализи“ в агенция „Явлена“.
По думите му от известно време се наблюдава
и интерес към покупката
на имот с цел инвестиция,
основно продиктуван от
сътресенията в банковата
сфера. Купувачите на жилища освен това вече малко
по-охотно теглят кредити,
но основният им проблем
е свитото предлагане на
качествен продукт. „Съществуващият инвентар
все повече и повече намалява и се получава парадокс
– клиенти, които са одо-

поради страх, било поради
невъзможност да сключат
сделка заради валутните
курсове, или пък заради поатрактивна дестинация.
Това поражда риск от вълна
междуфирмени задължения
в строителния сектор и
невъзможност да се изплащат инвестиционни заеми.
Спадът на сделките,
според данните на агенции
от Сдружението, достига
7 - 8%, съобщи председателят на Управителния съвет
на НСНИ инж. Ирена Перфанова. Част от отлива
се компенсира благодарение на български купувачи,
включително и такива, живеещи в чужбина. Позитивни сигнали идват и от британските инвеститори,
които на практика сформираха пазара на ваканционни
имоти в България. Но да се
говори за наплив на британци към страната ни не
може, макар и интересът
да се засилва. България все
пак успя през тази година
отново да влезе в класацията на десетте най-желани дестинации за покупка
на втори дом от британците, изготвяна от онлайн
портала TheMoveChannel.
com, и засега поддържа
стабилни позиции в подреждането с относително
константно търсене (около 1,5% от запитванията
за имоти, обявени за продажба на портала, са за
недвижимости в България).

петък, 19 декември 2014
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все още не се е справил с основните си проблеми
Бизнес сегментът
През последните години секторът на информационните технологии и
изнесените бизнес услуги
претърпя бурно развитие.
България се оказа сред
водещите страни, привличащи инвестиции в двете
сфери, а това се отрази
благоприятно и на пазара
на офиси. В класацията на
A T Cearney страната ни
се оказа водещата дестинация за навлизане на тази
индустрия в Европа, изпреварвайки дори установен
пазарен лидер като Полша.
Търсенето в сегмента
идва основно от международни компании от IT и
аутсорсинг индустрията,
които стъпват в страната. Някои успяха и да се
разширят значително, което наложи усвояването на
допълнителни площи.
Недостигът на качествено предлагане обаче е
спънка и пред пазара на
офиси, особено в големите
градове, към които все почесто поглеждат международните инвеститори в
технологичния бизнес. Обемът на предлагането на
площи клас А почти не се
е променил, а нови големи
проекти също почти няма.
В София например – водещият пазар на офис площи
в страната, единственият
голям проект, който стартира през тази година, е
на новата офис сграда в
Търговски център „Европа“. Останалите сгради, по
които се работи, са стари проекти, няколко пъти
„замразявани“ в годините
на кризата. Въвеждането
им в експлоатация е сред
водещите теми на пазара,
като най-очаквано е откриването на небостъргача на
Capital Fort на бул. „Цариградско шосе“ в София.
През 2014 г. влезе в експлоатация един от другите
големи проекти в последните години – офис сграда
при мола на бул. „България”.
Тя привлече ключови наематели от аутсорсинг индустрията и IT сектора, както
и големи фирми, които бяха
наели други офиси в района.
Същевременно обаче
пазарът на офиси е буквално задръстен от некачествено предлагане.
Това е причината делът
на свободните площи за
сектора да достига 27 28%, докато в сградите
от първокласния сегмент
е около 4%. Това продължава да поддържа наемите
стабилни, въпреки че обекти на ключови локации и с
висока заетост вече преговарят за по-големи наеми
с новите си кандидат-обитатели.
Що се отнася до инвестиционните сделки, третото тримесечие се оказа
най-активното от 2009 г.
насам, според данни на кон-

султантската компания
Forton International. Сред
знаковите сделки на пазара е тази на „Фонд за недвижими имоти България“
АДСИЦ за част от една
от офис сградите в Бизнес
парка в столичния кв. „Младост“. Наскоро също така
„Фонд имоти“ (Бенчмарк)
продаде сградата си на
бул. „Цариградско шосе“ в
София, която беше доизградена в разгара на кризата
и досега така и не намери
наематели.

Търговските площи
Последната година се
оказа изключително натоварена за пазара на
търговски площи в София.
Миналата отвори врати
Paradise Center на бул. „Черни връх”, през септември
– Mega Mall, първият търговски център от съвременен тип в жк „Люлин”, а през
октомври – и Sofia Ring Mall
на Околовръстното шосе.
Така общото предлагане на
модерни търговски площи
в столицата достигна над
400 хил. кв. м.
През 2015 г. се очаква
да бъде завършен последният голям проект в града –
Plaza West, на Околовръстното шосе край жк „Люлин”.
С това на пазара вероятно ще настъпи затишие
по отношение на новото
строителство в пазарния сегмент, а обектите,
които отвориха врати, ще
демонстрират способността си да са гъвкави и да
оцелеят в битката за посетители.
Още преди отварянето на т.нар. трета вълна
молове, започнала с откриването на Bulgaria Mall, се
обособиха няколко успешни
търговски центъра. Едни
се наложиха като предпочитано място, привличайки клиенти от целия град,
а други като важни за конкретни региони и квартали.
Свободните площи в
моловете в София се усвояват с относително стабилни темпове. Водещи
наематели са международните брандове, главно в
средния ценови сегмент.
Общото внушение е за
спокоен пазар, но под повърхността бушува тежка
битка за клиенти. Предлагането на модерни търговски площи е съсредоточено
основно в югоизточните и
южни райони на София, т.е.
покриват се на практика
едни и същи клиенти заради не чак толкова големите
разстояния в града.
Инвеститорите в търговски площи в страната
пък платиха тежка цена
за грешките си. През годината затвориха Mega Mall
Ruse и Strand – откритият
мол в Бургас, първият заради финансови затруднения,
а вторият – заради кризата с Корпоративна търгов-

ска банка (КТБ). Park Mall в
Стара Загора премина под
контрола на банка кредитор заради непогасен инвестиционен кредит.
Голяма част от другите проекти извън столицата също имат проблем
с посещаемостта и може
да се очаква или да сменят
собственика си, за да се
направи опит за съживяване с нова концепция, или
също да затворят врати.
Други останаха само на
хартия – един от моловете
в Русе например така и не
беше построен, въпреки че
теренът за него беше разчистен още преди кризата,
както и търговският център на Шумен, плановете
за който също не се реализираха.
Не липсват примери и
за успешен втори шанс.
Един от тях - Panorama Mall
в Плевен, който беше придобит на публичен търг от
нов инвеститор, заработи.
Първият търговски център
от съвременен тип в страната – Citi Center в София,
също намери нов собственик (фонд Revetas Capital),
който се опитва постепенно да върне търговския
център обратно в играта.
Фондът даде заявка и за
последващи инвестиции в
страната и предвид ситуацията – наличието на достатъчно проблемни активи
в по-големите градове, има
добър избор.
В big box сегмента ситуацията също е сложна.
Търговските вериги, след
като проведоха агресивна
експанзия, започнаха да се
консолидират. Няколко големи инвеститори решиха
да напуснат страната. Последният от тях е bauMax
– германската компания
майка продаде бизнеса
у нас на фирма, свързана с търговеца на килими
Carpetmax.

Индустриалният сегмент
Пазарът на индустриални и логистични площи
остава заложник на затегнатото предлагане.
Много от потенциалните
инвеститори в страната
се отказват да навлязат
на българския пазар заради липсата на качествено
ново строителство, тъй
като не искат да изграждат обекти за собствени
нужди. Строителите пък
не искат да инвестират в
спекулативни проекти, без
да имат поне един ключов
наемател, а и все още доста фирми имат проблеми с
намирането на финансиране за нови дейности. И омагьосаният кръг се затваря.
Крайно недостатъчното предлагане е свило наличните празни площи под
критичните 3%, а за някои
инвеститори в нови качествени проекти това е
стимул да поискат по-висок

наем. Много от наемателите са склонни да направят
компромис с цената, за да
си осигурят дом на желаната локация, ако изобщо
намерят свободни площи.
Така наемните равнища
регистрираха на практика
първия си ръст след кризата до почти 4 евро на кв. м
за първокласните площи в
София.
През последните месеци Glorient Investment се
опитаха да излязат от
спиралата, като пуснаха
първата сграда от логистичния парк East Ring край
София. Раздвижване има и
при няколко други проекта,
също основно в източните
райони на столицата. Поголямата част от планираните проекти отпреди
кризата обаче си остават
нереализирани в очакване
на ключов клиент, заради
когото да се строят обектите.
Проектите, изпълнени
в индустриалния сегмент,
са основно за собствени
нужди, поради липсата на
готови площи за наемане.
Те са и на инвеститори с
по-трайни намерения за
установяване в страната –
основно производители на
компоненти за автомобилната и леката индустрия и
електрониката.
Като и н д ус три а лн и
хъбове се очертаха регионите около Пловдив и
Елин Пелин заради добрите
транспортни връзки и наличието на квалифицирана
работна ръка. В логистичния сегмент продължават
да доминират фармацевтичните компании, т.нар.
big box търговци, както
и играчите в сферата на
електронната търговия.
Въпреки интереса и засиленото търсене все още
не се виждат много знаци
за раздвижване на инвестициите в индустриалния
и логистичния сегмент.
Пазарът остава фокусиран
върху строителството за

собствени нужди. Това
предвещава навлизането
на тесен кръг от нови инвеститори поне в близко
бъдеще. И все пак има известни поводи за оптимизъм – засиленото търсене
и сделки със земя за строителство. Резултатът
от тях обаче зависи и от
цялостната политическа
и социално-икономическа
ситуация у нас. Политическите сътресения през
последната година определено не работят в полза на
имиджа на страната като
дестинация, подходяща за
големи и трайни инвестиции.

Законът
И се връщаме на старото вино. Над 20-годишните
амбиции на сектора да се
сдобие с правна регламентация бяха на крачка да се
увенчаят с успех. Националното сдружение „Недвижими имоти“ подготви
проект на закон, при обсъждането на който стана
ясно, че браншът е разделен на две. Едната група
посреднически компании,
гравитираща около Сдружението, настоява за прилагането на принципите
на саморегулация. Другата
е твърдо против с мотива, че така относително
малко на брой агенции ще
монополизират пазара, и
настоява за държавна регулация. Заради този спор
текстовете изобщо не
стигнаха до парламента, а
засега няма изгледи скоро
партиите да се заемат с
този въпрос, въпреки че е
наболял.
С приемането на закон
за дейността на брокерите изискванията за работа
на агенциите за имоти по
строги правила ще станат
задължителни за всички. В
момента тези правила са
само пожелателни, защото приетият от България
преди няколко години общ

европейски стандарт за
услугите на брокерите се
прилага на доброволни начала.
В закона ще се запишат
изискванията за образователен ценз, за офис, за професионална застраховка,
за ексклузивни договори със
собствениците на имоти
за продажба и отдавани под
наем, минималните цени за
брокерски услуги, както и
вписването на брокерите
в единен регистър. По тези
въпроси браншът няма противоречия. Проблемите се
пораждат заради спора кой
да контролира и поддържа регистъра и да налага
правилата – дали самите
фирми, обединени в камара,
или държавата в лицето на
някоя от правителствените агенции, например тази
по вписванията.
И докато браншът не
успее да намери компромис,
пазарът остава заложник
на некоректни практики,
заради които излиза лошо
име на цялата брокерска
гилди я. В Сдружението
непрекъснато се приемат
оплаквания на пострадали
купувачи на имоти. Единият от проблемите са фалшивите обяви в сайтовете
за имоти. С пускането на
предложение с неистински
или крадени снимки много
посредници набират телефонни номера на потенциални клиенти. Резултатът
се изразява буквално в телефонен тероризъм.
В д руг и слу чаи и м а
проблеми с комисионите.
Псевдоброкери вземат депозити от клиенти и не ги
възстановяват, след като
не се стигне до сделка. Регистрирани са и оплаквания
от посредници, издирващи
телефони на собственици,
обявили имоти за продажба
през агенциите на техни
конкуренти, които водят
купувачи на оглед без съгласието нито на продавачите, нито на легитимните им посредници.
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ǪȖȌȕȐȧȚȞȐȒȢȓȕȈǲȢȘȌȎȈȓȐȍȗȘȍȌȜȐȕȈȓ
Общината обжалва в съда наложена финансова корекция от 7 млн. лв.
Страницата
подготви
Елица Илчева
Повече от 95% от дейностите по интегрирания
воден проект на Кърджали
са изпълнени, съобщиха на
пресконференция кметът
на града инж. Хасан Азис
и ръководителят на проекта инж. Митко Синабов.
Той включва изграждане и
рехабилитация на 14 км
водопровод, малко над 23
км канал и пречиствателна станция за отпадъчни
води с довеждащ колектор.
„ И з ц я л о с а г о т о ви
ПСОВ и заложената в проекта водопроводна мрежа,
както и 94% от канализа-

цията. Разплатени са 50%
от средствата“, обясни
кметът. Проектът е по
ОП „Околна среда“ (ОПОС)
и е на стойност близо 70
млн. лв. Малко над 2 млн.
лв. са собствен принос на
общината, 13,5 млн. лв. –
национално съфинансиране, и малко над 54 млн. лв.
са от Кохезионния фонд.
Предстои изграждането на 1,2 км канализация и
довършителни дейности,
но заради лошите атмосферни условия в момента те са спрени. Заради
пресичане на трасето на
канализацията на две места с път, изграден по ОП
„Транспорт“, тя ще бъде
реализирана чрез подземни тунели.

За средата на декември са планирани 72-часови проби на пречиства-

телната станция. До два
месеца ще бъде обявен и
конкурс за назначаването

на 24-ма души, които да я
обслужват.
На мащабния проект

са наложени 10% финансова корекция от Управляващия орган на ОПОС. Санкцията е близо 7 млн. лв. и е
аргументирана с това, че
геодезистът няма искания
професионален стаж.
„Геодезистът има и
стаж, и образование, но
е работил като строителен техник и това не му
се счита за опит по специалността. Обжалвахме
санкцията пред Управляващия орган, но той я потвърди. Сега подготвяме
документите да се обърнем и към Върховния административен съд, защото
сме в правото си“, обясни
Митко Синабов. За предстоящото дело общината
ще внесе около 300 хил. лв.

ǴȐȕȐșȚȢȘǬȍșȐșȓȈȊȈǺȈȕȍȊȈȕȈȗȘȈȊȐ ǷȓȖȊȌȐȊșȚȈȊȈȗȖȏȍȓȍȕșȝȐȓȓȊ
ȗȢȘȊȈȒȖȗȒȈȕȈȗȈȘȒȈȊǬȖȉȘȐȕȐȡȍ
Близо 1 млн. лв. ще се
инвестират в модернизирането на парка в Добринище. Лично министърът
на земеделието и храните
Десислава Танева направи първата копка, която
даде начало на работата
по обекта. Кметът Китан
Галчев съобщи, че предстои
подмяна на растителността в парка. Ще бъде
ремонтирана детската
площадка и ще се изгради
нова. Средата ще бъде съобразена с европейските
изисквания за достъпност
на лица в неравностойно
положение. Предвижда се
монтиране на автомати-

зирана поливна система,
ще се изгради водна каскада, ще се реконструират
фонтани, ще се монтират

пейки и кътове за отдих.
Паркът ще разполага с
ново осветление и система за видео наблюдение.

ǪȘȈȞȈȊȖȌȐȒȓȈșȈȞȐȧȚȈȏȈȌȖȋȖȊȖȘȍȕȐ
ȍȊȘȖșȘȍȌșȚȊȈȊǹȍȊȍȘȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧ
Област Враца запазва лидерските си
позиции в Северозападния район за договорени средства – 314 959 200 лв. Това
стана ясно след прегледа за напредъка
по усвояването на средствата по оперативните програми от областния информационен център.
Относно броя на сключените догово-

ри – 227, Враца се нарежда след Плевен,
който има 307 договора. По този критерий Монтана е на трето място със 185
контракта, следвана от Ловеч – със 178,
и Видин – със 109 договора.
Във Врачанско най-много са проектите в областния град – 88, следван от общините Мездра и Бяла Слатина.

ǻȌȢȓȎȈȊȈȚșȘȖȒȈȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍ
ȕȈȌȍȗȖȚȖȊǷȍȘȕȐȒ
Срокът за изграждане на регионална система за управление на отпадъци
в Перник е удължен, съобщиха от общината. Строителството на обекта
започна на 14 май миналата година и
трябваше да завърши в края на декември. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния
бюджет на България чрез Оперативна
програма „Околна среда 2007 - 2013“,
като водеща организация е община
Перник, партньори са останалите пет
общини на територията на областта
- Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци
и Трън. Общият бюджет на проекта е
21 467 427, 26 лв.
В началото на декември всички кметове са подписали анекс към договора
за строителство, чийто нов срок е
октомври 2015 г. Проектът предвижда
изграждането на депо за неопасни от-

падъци и на инсталации за сепариране
и компостиране на зелени отпадъци. То
ще бъде разположено на 140 дка върху
терен, близо до най-старото сметище
на Перник в местността Чокладиновец
в землището на с. Люлин. В шестте общини има 170 населени места и 133 001
души население, които генерират
46 хил. т отпадъци годишно.
Изпълнител на проекта е консорциумът ДЗЗД „Трейс-Кордеел - Перник" с
партньори – „Кордеел България" ЕАД и
„Трейс Груп Холд" АД. На 17 април дружеството е подписало договора с община
Перник на стойност 9 637 885 лв. за
изграждане на първа клетка от общо
четири, приемна зона, площадкови комуникации и техническа инфраструктура.
Също така ще бъде изградено съвременно депо, което отговаря на изискванията за опазване на околната среда.

С 980 хил. лв. по ОП
„Регионално развитие“ ще
бъде финансирано реновирането на Дондуковата
(Градската) градина и изграждането на новия парк
на ул. „Богомил“ в Пловдив,
съобщи зам.-кметът по
строителство Димитър
Кацарски. След заседание
на Комитета по наблюдение на оперативната програма, което се проведе в
Града под тепетата миналата седмица, окончателно е уточнено, че двата
обекта получават почти
по 500 хил. лв.
„Процедурите трябва
да бъдат приключени до
края на април догодина, а
реализацията ще е в рамките на 2015 г.“, уточни
Кацарски. Окончателният
проект за Дондуковата
градина е на стойност
близо 2,7 млн. лв., но с осигурените пари ще може да
се изпълнят само настилките, смята зам.-кметът.
За парка на ул. „Богомил“
ще са достатъчни 490

хил. лв., което означава, че
той ще бъде изцяло изграден със средствата от
оперативната програма.
„Работата по проекта
за Цар Симеоновата градина, който също е финансиран от ОПРР, се движи
добре, е констатирала
проверката, която представители на Европейската комисия и министър
Лиляна Павлова направиха
в Пловдив“, каза още Кацарски. Той припомни, че
по ОП „Регионално развитие“ освен реновирането

на централния пловдивски
парк проверяващите са
инспектирали и изградени я лъчетерапевтичен
комплекс в Онкологичния
център, който бе открит
на 10 декември. „И за двата проекта община Пловдив е усвоила до 90% от
средствата от грантовия
фонд“, уточни ресорният зам.-кмет. Местната
власт е започнала и описването на сградния фонд
във връзка с предстоящото саниране по европейски програми.

ǩȈȓȟȐȒȖȉȧȊȐȗȖȊȚȖȘȕȖȗȖȘȢȟȒȈ
ще се приемат до 7 януари 2015 г. ИзбраȏȈȔȓȕȓȊ
ната фирма ще изпълнява благоустройЗа втори път е открита процедура
за възлагане на мащабна обществена
поръчка от община Балчик. Търси се фирма, която да благоустроява улици, пътища, зелени площи, паркове, междублокови
пространства, пътни съоръжения, както
и спортни и детски площадки. Оферти

ствени мероприятия три години срещу
прогнозната стойност от 9,5 млн. лв.
Причина за повторното обявяване на
процедурата е техническа грешка. Това е
забавило и предвиденото за тази година
асфалтиране на второстепенни улици,
което е заложено за 2015 г.

ǬȖȉȘȐȟȚȢȘșȐșȘȍȌșȚȊȈȏȈȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈȋȈȓȍȘȐȧ
ȗȖÄǲȘȈșȐȊȈǩȢȓȋȈȘȐȧ´
Община Добрич подготвя проект за
ремонт на Художествената галерия, с
който ще кандидатства за финансиране
по проект „Красива България”. Сградата
е строена през 30-те години на миналия
век, дограмата е амортизирана, прогнила, на места липсват части от первазите, боята е олющена и не отговаря на
съвременните естетически и функционални изисквания, твърдят специалистите. Стойността на проекта е 130 хил. лв.
Художествената галерия в Добрич е
съвременен музей за изобразително изкуство, която предлага постоянна експо-

зиция и календар за гостуващи изложби.
Тя е паметник на културата и в нея се
съхраняват хиляди творби със статут
на движими културни ценности.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

петък, 19 декември 2014

СТРОИТЕЛ

23

ȌȒȈȏȈȕȖȊȖȏȈșȚȘȖȧȊȈȕȍ
ȊǶǻǷȕȈǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌ
Във визията за следващите 25 години многократно
се увеличава площта на индустриалната зона и
градът расте към периферията
Страницата
подготви
Елица Илчева
Свиленград вече има
Общ устройствен план
(ОУП). В него се предвижда увеличаване на територията на града с 67%, или
с 4150 дка нови терени за
ползване и застрояване.
Базовият документ, който
бе приет от Общинския
съвет, след 18 декември
ще бъде достъпен за гражданите на сайта на общината. Планът дава визия
за града в следващите 25
години.
Той е основата, върху
която ще се стъпи, за да
се търси финансиране за
различните обекти. Целта
е да се уреди застрояването в имотите, които са
извън регулация, и да се постигне обединяване в общ

комплекс. При заявяване на
инвестиционни намерения
към имоти, граничещи с
града, ще има възможност
те да влизат в регулация.
По този начин градът ще
расте, като се развива периферно.
В Общия устройствен
план е заложено разрешаването на един от наболелите проблеми – високите
нива на река Марица, създаващи риск от наводнения. Предвидено е старият поливен канал да бъде
разширен и да служи за
своеобразен байпас на реката. При високи води той
ще поема част от тях и
ще ги отвежда. В същото време там би могло да
се изгради гребен канал,
който да служи за спорт
и отдих на населението.
Общинското ръководство
се надява този проект да

ǶȉȡȐȕȈǫȖȞȍǬȍȓȟȍȊȡȍ
ȗȖȌȔȍȕȧȊȖȌȖȗȘȖȊȖȌȊșȍȓȈ

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов
подписа договор с Обединение „Неврокоп“ за реконструкция на водопровод и възстановяване на улична настилка
в с. Борово, с. Корница, с. Лъжница, с. Буково и с. Баничан, съобщиха от общинската управа. Проектът се
финансира със средства от Програмата за развитие
на селските райони 2007 - 2013. Общата стойност на
договора е 4 889 497 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение
на строителството е 109 календарни дни от датата
на откриване на строителната площадка. Общата дължина на мрежата, която ще бъде подменена, е 9924 м.

ǪȈȘȕȈȔȐȕȈȊȈȕȈȚȖȒ
ȖȚǹȓȢȕȞȍȚȖ
Община Варна ще
ползва ток от Слънцето,
а климатиците ще бъдат
изключени. Това предвижда проект по схема за повишаване на енергийната
ефективност и използването на възобновяема
енергия, с който общината ще кандидатства
по Норвежката програма,
обясни Тодор Тонев, старши експерт в Черноморската регионална агенция за
управление на енергията,
която ще направи проекта. Той обясни, че идеята
е да бъде изградена и монтирана инсталация, която
да използва слънчева, аеротермална и геотермална енергия от извор под
основите на сградата за

производство на топлина
и за охлаждане. Няма да се
използва и отопление на
нафта. Услугата няма да
струва нищо на община
Варна. Проектът трябва
да е подаден до 7 януари
2015 г. Ако работата върви по план, инсталацията
може да бъде завършена
до 30 април 2016 г. Общата стойност на проекта е
978 хил. лв., които ще осигури агенцията.

бъде финансиран през настоящия програмен период
– 2014 - 2020 г.
Сред планираните важни задачи е завършването на околовръстния пръстен на Свиленград. Две
основни зони се сформират под това шосе до жп
линията. По-голямата ще
е от типа „смесена многофункционална”, което дава
голяма свобода на инвеститорите. По-малката
зона е предвидена за озеленяване и вилно застрояване. Планът предвижда
местността Речните лозя
да влезе в регулация.
Многократно се увеличава и размерът на индустриалната зона.
Предвижда се още благоустрояване на зелената
площ и коритото на река
Марица в частта й от
новия мост до жп моста.

Идеята е там да се създаде водно огледало, което
ще служи за поддържане на
оптимално ниво на реката.
В О У П е з а л оже н о
изграждането на велоалеи, които попадат извън регулация. Те ще са
продължение на алеята
от Мезек, преминавайки
през Лозенски път, покрай Свиленград и ще се
отклоняват в посока към
стария левченски път и

с. Капитан Андреево.
На плана са нанесени
всички паметници на културата с важно местно
и национално значение,
които играят роля в изготвянето на туристически маршрут. Едният от
тях - старият мост над
река Марица, ще бъде затворен за движение и ще
стане пешеходен. По друг
общински проект той ще
бъде реставриран и кон-

сервиран.
Общият устройствен
план и съпътстващата
го екологична оценка са
изготвени със средства
от общинския бюджет в
размер на 54 720 лв., като
по него се работи от 2010
г. Свиленград е от малкото градове в страната,
които имат Общ устройствен план. Предстои изработването на задание
за ОУП на цялата община.

ǬȊȈșȈȊȈȘȐȈȕȚȐȚȍȏȈȉȐȊȠȍȚȖ
ȗȖȌȍȓȍȕȐȍȊȀțȔȍȕ
Два варианта за оформяне на пространството
около бившето военно поделение в Шумен, известно като Тежкия полк, бяха
предложени за обществено обсъждане. Местни
архитекти представиха
идеите си за изграждане
на спортно-туристически комплекс, парк, детски
площадки и атракции на
32-та декара терен, които държавата прехвърли
на община Шумен.
„В бюджета на общината за 2015 г. трябва да
бъдат заложени минимум
50 хил. лв. за работен проект, а през 2016 г. ще се

търсят средства за реализация на архитектурните виждания”, каза зам.кметът по строителство
инж. Иван Йонков.
Другият възможен източник на финансиране
според него е публичночастното партньорство.
И двата проекта предвиждат в архитектурното пространство да се
запази исторически акцент, който да напомня,
че там в близкото минало
са се намирали казармите на танковия полк на
Шумен.
Ако сградният фонд
само се ремонтира, ще са

нужни около 6 млн. евро.
Най-вероятно отделно ще
се търсят инвестиции
за озеленяване и спортни
съоръжения от открит и
закрит тип.
„Това е само една от
няколкото зони в града
и на Шуменското пла-

то, за които трябва да
се изработят проекти с
готовност за кандидатстване за финансиране
по европрограми. Целта е
да се търси перспектива
за развитие и извън централната зона”, коментира инж. Йонков.

ǯȈȗȖȟȊȈȊȚȖȘȐȍȚȈȗȕȈÄǹțȗȍȘǩțȘȋȈș´
Започва следващият
етап от развитието на
Зоната за обществен
достъп в пристанището, известна като „Супер Бургас“, обяви изп.
директор на порта Диян
Димов, след като бе отличен от Търговско-индустриалната камара с
диплом и златен почетен
знак за придвижването
на мегапроекта. Първата част с отварянето на
Морската гара и фара за
граждани приключи на Никулден. „Предстоят рехабилитацията на „Марина
порт Бургас“, пускът на
новата кула за управление на корабния трафик
до май догодина, изграждането на две халета за
пълно комплектоване и

готовност за провеждане на откритото европейско първенство по
ветроходство в олимпийските класове 420 и
470, рехабилитаци я на
съществуващата сграда
и вертикална планировка на територи ята на
яхтеното пристанище“,

обясни Димов. На инженеринг ще се изгражда морският културен център
„Магазия“ 14, за който е
утвърден идеен проект и
е осигурено финансиране.
„Плановете предвиждат
още и строителството
на вход с кръгово движение пред хотел „Примо-

рец“, каза изп. директор
на пристанището.
Партньори в цялостната реализация на проекта, който ще отнеме
години, освен пристанището са държавното
предпри ятие „Пристанищна инфраструктура“,
БДЖ и община Бургас.
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Доц. д-р арх. Валери
Иванов,
арх. Олег Гайдаров

Обектите на социалната инфраструктура
(детски градини, училища,
болници, сгради на културата и спорта и др.)
са основен инструмент
в процеса на реализация
на социалната политика
на всяка общинска управленска структура. Тяхното високо качество е
съществен фактор при
формиране на социалния
престиж и обществена
оценка за дейността им.
В условията на плуралистично държавно устройство и пазарна икономика възникнаха важни
промени във функциите на
общинските ръководства,
произтичащи най-вече от
значимо нарасналите правомощия за местното самоуправление:
✓Съществено се разшириха ангажиментите
им, свързани с поддръжката, реконструкцията и
модернизирането на посочените общински обекти на социалната инфраструктура.
✓Рязко се увеличиха управленските възможности
за ефективна експлоатация на посочените обекти в условията на конкурентна пазарна икономика
– доброто качество на
сградите е предпоставка за засилен интерес за
ползване, респективно за
привличане на доходи.
✓И кон о м и че с кат а
стагнация в държавата,
рефлектираща негативно
върху бюджетните средства на общините, ограничава финансовия ресурс
за качествена поддръжка
на обектите. Това изисква
прилагане на съвременни,
иновативни, но икономични строителни материали,
технологии и технически
решения в процеса на обновяването им.
Сградите на социалната инфраструктура,
построени през предходната обществено-икономическа формация, които
в настоящите условия са
общински ангажимент за
реконструкция, се характеризират със следните
особености:
✓Изградени в периоди
на силно занижени изисквания за енергийна целесъобразност, те са със
силно влошени топлоизолационни показатели, които при съвременния енергиен дефицит създават
сериозни проблеми с отоплението през студените
годишни месеци и с охлаждането през топлите.
✓Извършваните дейности по реконструкция
на сградите, свързани с

подмяна на дограма, но
без полагане на ефективна топлоизолаци я,
формират предпоставки
за образуване на термомостове. Те са резултат
от отсъствието на материали и изделия, които
да възпрепятстват загубата на топлинна енергия
през плътната част на
фасадните стени. Режимът на експлоатация на
обектите със сменена
дограма, отговаряща на
съвременните изисквания
за коефициент на топлопреминаване, добро уплътняване и т.н., но без приложена топлоизолация върху
съществуващите стени,
води до образуване на кондензна влага, особено в периода на отопляемите месеци. Кондензът от своя
страна е предпоставка за
образуване на мухъл в помещенията.
✓Недобрата или отсъ с т в а щ а т а ф а с а д н а
топлоизолация особено в
детските градини и училищата, където пребивават
най-вече деца, е условие
за топлинен дискомфорт
от усещането за хлад при
допир до външните стени
или стените към неотопляеми помещения.
✓Нецелесъобразните
и некачествените по кривни топлоизолации или
отсъствието им, особено
при зални сгради (спортни
зали, театри, кина и т.н.),
през топлите дни от годината води до прегряване
на покривната конструкция, а оттам – и на вътрешните пространства,
което силно влошава микроклимата в тях.
Рационален, лесен за
използване и сравнително изгоден от финансова гледна точка начин за
решаване на описаните
проблеми е прилагането
на едни от най-модерните
съвременни строителни
материали – термокерамичните покрития.
Ще разгледаме някои
проблеми на топлинния микроклимат и прилагането
на термокерамичните покрития в няколко основни
аспекта.
1. Отоплителен сезон
и микроклимат в помещенията
Резкият спад в температурата, промените в
атмосферното налягане и
влажността на въздуха са
характерни за прехода към
студения годишен период.
По това време стартира
и отоплителният сезон.
Климатичните изменения
безспорно влияят върху
интериорния микроклимат на сградите. Често
срещаното забавяне на
включването на отоплението (най-вече с цел икономии на финансов ресурс)

Фиг. 1. Формиране на еластична топлоизолационна мембрана
при полагане на термокерамичнo покритие:
– Термокерамично покритие във вид на разтвор при нанасяне
(горе)
– Термокерамично покритие във вида му след изсъхване –
формира се еластична мембрана, съдържаща 80% керамични
микрокапсули (долу)

Фиг. 2. Микротермография (увеличение х 200)
– Стена с нанесено ТКП (горе), сравнена със стена, боядисана
с обикновена латексна боя (долу).
– Температурата на вътрешния въздух в помещението е 20ºС.
– Средната температура на повърхността с ТКП е 17,5ºС.
– Средната температура на повърхността с обикновена
латексна боя е 14,3ºС.
Добре се виждат керамичните микрокапсули, формиращи
повърхността на стената, които активно рефлектират
обратно към помещението инфрачервените лъчи, излъчени от
отоплителните тела.

е предпоставка за прекомерно изстиване на стените, за поява на студени
зони, а оттам – конденз,
и в краен резултат – на
мухъл.
Това може да се избегне чрез своевременно
включване на отоплението, при което към вътрешните повърхности
на външните стени се насочва достатъчен топлинен поток. Особено важно
е обдухването с топъл
въздух на остъклените
фасадни части, тъй като
те са най-застрашени от
конденз.
Освен на правилно отопление трябва да се обърне внимание и на вентилацията на помещенията
с цел постигане както на
оптимална влажност (50
– 60%), така и на приток
на богат на кислород въздух. Затова в помещенията е добре освен термометър да има и влагомер.
Вентилацията трябва да
бъде съчетание от проветряване през отваряемите части на прозорците
и балконските врати и
своевременно извеждане
на изпарения и влага от
санитарните помещения
чрез изсмукваща вентилация. И за да няма големи
топлинни загуби, трябва
да се спазва принципът
проветряване за кратко
(5 – 10 мин), но с широко
отворени прозорци, няколко пъти през деня.
2. Сградни изолации и
топлинен комфорт в помещенията
Добрата изолация е
условие за по-слабо изстиване на стените на
сградите. Правилното
разполагане на основната
топлоизолация от външната страна на фасадите
позволява акумулираната
през лятото топлоизолация да се съхрани максимално дълго в ограждащата конструкция на
сградите.
Топлоизолация по вътрешната част на фасадните стени позволява
запазване на топлинния
микроклимат в условията
на пулсациите в темпе-

ратурата на вътрешния
въздух, когато отоплението работи в режим
„включване – изключване“
(особено характерен за
обектите на социалната инфраструктура). При
подобен режим работят
отоплителни уреди, като
калорифери, конвектори,
климатици и др., регулирани около средна температура. Съществен проблем
при разположената в интериора топлоизолация е
изстиването на подовата
конструкция, особено в
случая когато тя е стоманобетонна или стоманена.
Това води до усещането за
студен под и съответния
дискомфорт при продължително заседяване на ползвателите на едно място.
Добрата топлоизолация на външните стени
обаче не е достатъчна за
постигане на добър топлинен комфорт. Тя трябва да се съчетае с добра
топлоизолационна способност на остъклените
части на ограждащата
конструкция – прозорците
и балконските врати, които в характерната за нас
архитектура са над 50%
от площта на фасадите.
За да се постигне при тях
близко термично съпротивление, само обикновеният
двуслоен стъклопакет не
е достатъчен. И ако при
стените увеличаването
на дебелината на топлоизолацията увеличава пропорционално изолационния
ефект, то при прозорците
и балконските врати този
подход е невъзможен. Решението на проблема е в
използването на стъкла с
нанесени прозрачни нискоизлъчващи (Low-e) покрития, т.нар. К-стъкла, които драстично понижават
излъчването на топлина
към околната среда. Освен че увеличават почти
двойно термичното съпротивление на стъклопакета, те правят топла вътрешната му повърхност
и значително редуцират
риска от конденз. Този тип
стъклопакети, включващи
К-стъкло, са по-скъпи, но
инвестицията си струва.

Фиг. 3. Приложение на термокерамичнo покритие за премахване на мухъл, появил се вследствие на кондензна влага. Вляво се
вижда мухълът, образуван от влага, кондензирала върху повърхност, боядисана с обикновен латекс, а вдясно – състоянието на
същата повърхност една година след като е била обработена с термокерамичнo покритие
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Снимки в. „Строител“

Акцентираме върху този
проблем, тъй като много
често необходимостта
от употребата на подобни стъклопакети се пренебрегва – било поради
незнание, по икономически
причини или некомпетентен консултант.
3. Възможности за
компенсиране на температурната разлика на
вътрешния въздух чрез
прилагане на термокерамични покрития
Ко г а т о с а н а л и ц е
изменения на температурата на вътрешни я
въздух вследствие отопление, работещо в режим
„включване – изключване”,
е от особено значение контактната температура
между вътрешния въздух
и съответната повърхност на помещението. Тя
не бива да бъде по-ниска
от температурата на
оросяване (втечняване на
влагата). В противен случай се появява конденз, а
впоследствие – и мухъл. За
прозорците и балконските
врати повърхностна температура, по-висока от
температурата на оросяване, може да се постигне, ако за остъкляване се
използват посочените
по-горе стъклопакети с
К-стъкла. При стените
компенсацията на температурната разлика зависи
от общото термично съпротивление на стенната
конструкция, но едно елегантно решение подпомага ограничаването на проблема. То се постига чрез
термокерамични покрития, нанасящи се подобно на боя върху вътрешната стенна повърхност
(фиг. 1).
Оптимален ефект при
полагане на термокерамичните покрития се постига при нанасянето им
като последен слой върху
вътрешните повърхности на фасадните стени
и особено зад корпусна и
мека мебел с големи габарити. Зад мебелите е
необходимо да се осигури
пространство около 10 см,
гарантиращо вентилация
при експлоатация на помещенията.
4. Изследвания на термокерамични покрития
относно практическите
им възможности за подобряване на комфорта
и намаляване на топлинните загуби
Термокерамичните покрития на различни производители осигуряват
температурно надвишение (ΔTĹ) от 3 до 3,8ºС.
Те м п е р а т у рн о т о н ад вишение e стандартен
показател за покрития
с антикондензни и противоплесенни функции и
показва колко по-висока

температура поддържа
съответното покритие в
сравнение със стандартна боя за вътрешно нанасяне (фиг. 2).
Естествено, колкото
по-голямо е температурното надвишение, толкова
по-ефективно е съответното покритие. Определящи за качествата на термокерамичните покрития
са характеристиките на
топлоизолационните наночастици, които за този
тип покрития са от вакуумна керамика, притежаваща висока якост и абсолютна резистентност
към развитие на мухъл и
плесени. Термокерамичните покрития осигуряват
субективно усещане за
топлина както при допир,
така и в непосредствена
близост до стените и надеждно ограничават риска
от поява на мухъл и плесени по тях.
През последните години от водещи компании в
САЩ и Германия бяха разработени термокерамични
покрития от ново поколение. Те се произвеждат по
патентована технология,
включваща в структурата им нискоизлъчващ компонент. Благодарение на
неговото взаимодействие
с микрокерамичните капсули се постигат високи
рефлективни характеристики в инфрачервения
спектър. В резултат на
това тази нова генера-

ция покрития отразяват
обратно в помещението
по-голямата част от топлината, излъчвана под
формата на инфрачервени
вълни от отоплителните уреди. Образно казано, при тях керамичните
микросфери работят на
същи я принцип, както
енергоспестяващите
стъклопакети с К-стъкла,
като ефектът се проявява
в контактната зона между въздуха и повърхността
на стените и таваните в
помещенията. Освен че
осигуряват по-висок топлинен комфорт, термо-

керамичните покрития с
нискоизлъчващ компонент
значително превъзхождат
всички останали материали за повърхностно оформление на интериора от
гледна точка на тяхната
енергийната ефективност. Регистрираните
резултати за намаляване
на топлинните загуби при
натурни изпитания са от
6 до 10% в зависимост от
конструкцията, топлоизолацията, остъкляването
и режима на експлоатация
за даден тип сграда.
5. Термокерамичните
покрития на българския

пазар
П ъ р в о т о т е р м о ке рамичнo покритие в
България се появи преди 15 години. Това беше
THERMOSHIELD™ на едноименната компания от
аерокосмическия комплекс
на САЩ. И досега продуктите на тази компания
са с най-добри комплексни
характеристики, запазвайки лидерските си позиции на българския пазар.
Най-голяма популярност
придоби THERMOSHIELD
INTERIOR™, който се доказа като надеждно и трайно
средство за ограничаване

на конденза и преди всичко
на мухъла в помещенията
(фиг. 3).
От няколко години на
пазара е последната версия на THERMOSHIELD™ –
SUPERSHIELD INTERIOR™.
Това покритие е представител на вече споменатата нова генерация
термокерамични покрития с нискоизлъчващ компонент. Благодарение на
своята усъвършенствана
микрокерамична структура то притежава подобрени антиплесенни качества и значително повишен
енергоспестяващ ефект.
Вече са известни резултатите на SUPERSHIELD
INTERIOR™ от продължили
180 дни натурни противоплесенни тестове, които
показват издръжливост
срещу мухъл при 87% постоянна влажност на въздуха. Това е с 5% по-висок
резултат за продължителна издръжливост в сравнение с предишни тестове
на покрития от по-старите генерации – резултат
от особена важност за
потребителите, защото
те ценят SUPERSHIELD
INTERIOR™ най-вече като
ефективно решение на
проблемите с конденза и
мухъла.
6. Приложение на тер-

мокерамичните покрития за обекти от социалната инфраструктура
Вътрешните термокерамични покрития намериха своята значима
ниша на българския пазар.
Както стана ясно, те с
безспорен успех могат
да се справят с кондензната влага и мухъла в
обектите на социалната
инфраструктура – детски
градини, училища, болници,
почивни бази за сезонно
обитаване, домове за възрастни хора и др.
За съжаление с относително по-малка популярност засега се ползват
продуктите за външно
приложение, които осигуряват висока рефлекция
на слънчевото греене
и надеждно предпазват
сгради и съоръжения от
прегряване през лятото.
Практиката показва, че
приложението им при покриви на зални сгради води
до понижение с около 10 –
12ºС на температурата
в помещенията, разположени под покривната конструкция, и до драстично
снижение на разходите за
климатизация през летния
период.
В условията на глобално затопляне интересът
към външните термокерамични покрития се очаква бързо да нараства, а с
това и приносът им към
намаляване на разходите
за енергия, използвана при
климатизация/охлаждане
на сградите през лятото.
В заключение ще обобщим, че термокерамичните покрития могат да бъдат надежден и финансово
достъпен партньор на
общинските управленски
структури в дейностите
им за модерно обновяване и
осигуряване на оптимален
топлинен комфорт в общинските обекти на социалната инфраструктура.
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ǰȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȐȏȔȍȘȍȕȐȍȐȊȢȏȌȍȑșȚȊȐȍȕȈȗȢȚȕȈȚȈ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȊȢȘȝțȖȉȡȍșȚȊȍȕȖȚȖȘȈȏȊȐȚȐȍ
Д-р Николай Иванов,
председател на УС на ББА
„Пътна безопасност”
Големият брой на ранените и
на загиналите при ПТП е източник на страдание за хората, но
освен чисто човешката трагедия пътнотранспортните произшествия имат и друго сериозно
измерение – те носят икономически загуби на глобално ниво, като
последиците от пътните катастрофи се оценяват на 1–3% от
БВП на съответната страна в
света, достигайки общо до 500
млрд. щатски долара, съгласно
проучване на ООН.
Пътнотранспортните произшествия водят след себе си и
множество разходи, които могат
да бъдат отчетени като външни разходи и които обществото
като цяло плаща, за да се преодолеят последствията от произшествията.
Основните видове външни
разходи включват:
 разходи за покриване на
причинените материални щети,
унищожените стоки, съоръжения
и други материални ценности;
 административни разходи;
 разходи за медицинско обслужване и медикаменти;
 разходи в сферата на здравеопазването;
 разходи, които пряко засягат количеството на работната
сила и нейната производителност, т.е. говорим за загуби под
формата на нереализирана продуктивност (пропуснат доход);
 стойностна оценка на причинените болка и страдание от

транспортните произшествия;
 разходи, които понасят застрахователните компании за
преодоляването на щетите от
пътнотранспортни произшествия – както за администриране,
така и за покриване на щетите;
 други.
На европейско равнище са изчислени референтни стойности,
които могат да се използват
като база за оценка на външните разходи, причинени от ПТП в
отделните страни членки.
При това средната стойност
на човешкия живот (ССЧЖ) в ЕС
е оценена на 1,5 млн. евро.
Съответно средната стойност на нанесените щети при
тежки ранявания е определена
като 13% от ССЧЖ, а средната
стойност на щетите при леки
наранявания – 1% от ССЧЖ.
Средната стойност на преките и непреките разходи (медицински разходи, загуби на произ-

водителност, административни
и др.) е 10% от ССЧЖ.
При използването на тези
референтни стойности, изчислени на ниво ЕС, приравнени за
България по БВП на човек от
населението и паритетната
покупателна способност, стойностната оценка на външните
разходи за България, причинени
на обществото вследствие от
пътнотранспортните произшествия, са следните:
– външните разходи, причинени вследствие от нараняването
на хора при ПТП, възлизат на около 200 млн. лв. на година;
– външните разходи, причинени вследствие от загубата на
човешки животи при ПТП, възлизат на около 1 млрд. и 200 млн. лв.
на година.
Съответно общата сума на
външните разходи, причинени при
ПТП (за ранени и загинали при
ПТП), възлиза общо на 1,4 млрд.
лв. годишно.
В българското общество
дебатът за тези икономически
последствия от пътните инциденти изглежда напълно пренебрегван.
МВР водят множество подробни и пълни статистики на
ПТП по различни видове (критерии):
– по вид на ПТП;
– по място на настъпване –
по области, градове, села;
– по време на настъпване – по
час и ден, по тъмна/светла част
на денонощието;
– по жертви на ПТП – по възраст и по пол;
– по вид на моторното пре-

возно средство;
– по вид на пътя;
– и много други.
Безспорно прегледът на статистическите данни за пътнотранспортните произшествия
и жертвите при тях дават възможност да се направят множество и важни оценки и анализи, но
като голяма слабост трябва да
отчетем липсата на изследвания
и статистики на икономическата цена на произшествията, както и слабата осведоменост за
огромните икономически загуби
за страната. А тези загуби никак не са за подценяване.
Например пътните инциденти в страните от ЕС налагат
на европейската икономика ежегодни разходи в размер на около
180 млрд. евро (по оценка на Световната здравна организация),
а в рамките на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) произшествията с фатален изход налагат
разход от 450 млрд. евро годишно, или 2% от БВП (по оценка на
ОИСР).
В България смъртните случаи
и ранените при ПТП на 1 милион
население са от 2 до 2,5 пъти
по-високи в сравнение с някои
западноевропейски страни, в
резултат годишните щети се
оценяват на 1,4 млрд. лв., което
несъмнено оказва значително
отрицателно влияние върху българската икономика.
Нито една страна не може
да си позволи да понася щети
от такава степен година след
година, така че, за да бъдат те
намалени, са необходими както

спешни и неотложни мерки, така
и средносрочни и дългосрочни
мерки.
Изключително важно е пътната безопасност да бъде изведена като приоритет в транспортната политика, тъй като
пътнотранспортните произшествия и рискът от тях за
здравето и живота на хората
формират значителни външни
разходи, понасяни от цялото общество.
На следващо място е необходимо да се осъзнае, че разноските за подобряване на безопасността на движение по
пътищата са инвестиция, а не
разход. Изследвания, проведени на ниво ЕС, показват, че на
1 евро инвестиции в пътна инфраструктура се очакват около 3
до 14 евро икономии от по-малко
пострадали, по-ниски разходи за
здравеопазване и щети в резултат от намаляване броя на ПТП.
И на трето, но не на последно
място – трябва да се увеличи финансовият ресурс в областта на
безопасността на движението
по пътищата, защото в дългосрочен план подобни инвестиции
при всички случаи биха намалили
цената, която българската икономика плаща за катастрофите.
Именно доброто финансиране е
основната движеща сила на прогреса в намаляването на пътния
травматизъм. Крайно наложително е да се положат основите
на стабилен държавен механизъм
за финансиране на различните
дейности и инициативи в областта на безопасността на движението.
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Проф. Николай Денков, зам.-министър на образованието и науката:

ǶǷǵǶǰǸȡȍȗȖȔȖȋȕȍȏȈȗȘȍȖȌȖȓȧȊȈȕȍȚȖȕȈ
ȘȈȏȓȐȟȐȧȚȈȔȍȎȌțȘȍȋȐȖȕȐȚȍ
Мерките за модернизиране на научна инфраструктура
ще стартират в края на 2015 г.
Миглена Иванова
Проф. Денков, какви
са проблемите, за които
ще търсите решение с
помощ та на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“, и какви
са основните й цели?
Тя има няколко типа
цели. Както всяка оперативна програма, ОПНОИР
тряб ва да по дпомог не
постигането на общите
задачи на ЕС и да осигури
приноса на България за постигането им.
Първата от тях е намаляване на дела на отпадащите ученици от образователната система.
Втората е свързана с увеличаване дела на хората с
висше образование, а третата – с повишаване нивото и приложимостта на
научните изследвания от
гледна точка на конкурентоспособността на българската икономика.
Програмата трябва да
подпомогне и преодоляването на различията между
регионите – както вътре
в страната, така и между
България и другите страни
в ЕС.
Тя съдържа редица специфични цели, групирани
в три приоритетни оси.
Първата е насочена към
развитието на науката и
технологиите, като имаме
три водещи цели в тази
област. Една от тях е повишаване качеството на
научните изследвания и
пазарната им ориентация.
Втората произтича от
свръхконцентрацията на
научни организации в София, докато останалите
региони страдат от дефицит в това отношение, което затруднява регионалния
бизнес – този дисбаланс
трябва да се намали. Също
така научните изследвания
трябва да се насочат към
приоритетните сектори
от икономиката, които са
очертани в Стратегията
за интелигентна специализация. Третата специфична
цел в областта на науката
е свързан със стимулирането на международното
сътрудничество между българските изследователи и
техните колеги от Европа.
Във втората приоритетна ос са заложени цели,
свързани с подобряване качеството на образованието на всички нива (предучилищно, училищно, висше),
заедно с още един акцент
– учене през целия живот,
т.е. с възможността да
се надгражда и признава
знание, получено извън училищната мрежа, което съответства на определени
образователни нива.

Снимка авторът

Третата приоритетна
ос – достъп до образование,
е свързана най-вече със затруднените деца и младежи
– от маргинализирани общности, със специални образователни потребности
и със статут на бежанци.
Те най-лесно отпадат от
образователната система
и трябва да бъдат подпомогнати да останат в нея,
което би им осигурило социална и професионална перспектива.
Оперативната програма е изпратена в Брюксел.
Кога очаквате одобрението й?
Програмата изпратихме официално на 3 декември, след като съгласувахме
с преговарящия екип от ЕК
всички отворени въпроси,
специфичните цели и количествените индикатори за
мониторинг. Очакваме да
получим първоначално одобрение със статут „готова програма за приемане”
до края на настоящата година. Това би ни позволило
веднага да пристъпим към
подготовката на конкретни дейности, предвидени
за стартиране през 2015
г. Официалното одобрение
от ЕК изисква допълнителен технологичен срок и се
очаква да стане факт в периода между 15 февруари и
31 март 2015 г.
Кои мерки предстои да
стартират първо?
В годишната работна
програма за 2015 г. са предвидени близо 20 операции,
като най-много са мерките
в областта на образованието по втора и по трета
приоритетна ос. Трябва да
отбележа, че те са свързани главно с т.нар. меки
мерки в образованието, тъй
като финансирането за тях
идва от Европейския социален фонд. Свързаната образователна инфраструктура
ще се финансира по Оперативна програма „Региони в
растеж”.
Ако погледнем към вашия специфичен фокус –
строителната индустрия,
интересът трябва да е
насочен към първата приоритетна ос. Тя е свързана
най-вече с изграждането и
модернизирането на научната инфраструктура. Основните мерки в областта
на науката ще целят развитие на капацитета на университетите и научните
институти и в частност
– развитие на инфраструктурата им. Това включва
изграждането на научни лаборатории и пилотни центрове със съответното
им инструментално оборудване.

Приоритетната ос за
наука е с ресурс от 560 млн.
лв. Около 70% от тази сума
очакваме да са за развитие
на инфраструктурата, т.е.
около 400 млн. лв. Част от
тях ще се насочат към купуване на научна апаратура, но според предварителните оценки около 250 – 300
млн. лв. ще бъдат вложени в
инфраструктура.
Този тип дейности обаче няма да стартират през
2015 г., тъй като е необходим предварителен етап на
подготовка на проектите,
които да кандидатстват
за финансиране. Ще използваме 2015 г. за тази
подготовка, за селекция и
за подобряване качеството на проектите. Към края
на 2015 г. и началото на
2016 г. вероятно ще могат
да се обявяват обществени
поръчки и очакваме периодът 2016 – 2018 г. да е найактивен за усвояването на
тези средства. Ще искаме
оценката на проектите да
бъде направена от външни
експерти, за да се избегне
рискът от изкривяване на
селекцията поради местни
лобистки интереси.
Започнаха ли да постъпват предложения за
проекти?
Предложения има, но
както казах, въпросът е
да се направи правилната
селекция. Няколко типа са
научните инфраструктури.
Най-мащабните проекти
са с финансиране от порядъка на 30 – 50 млн. лв. за
една институция. Това са
т.нар. центрове за върхови постижения. Предвиждаме да има средства за
три или четири такива
центъра. Около два пъти
по-малки суми са отделени
за всеки от центровете за
компетентност, които ще
бъдат между осем и десет
за страната. Ще бъдат
направени сериозни инвес-

сиране – от ЕСФ и ЕФРР.
Освен това МОН за първи
път управлява подобен
ресурс. Как оценявате административния капацитет на министерството
в тази връзка?
Смятам, че министерството през последната
година показа изключителен напредък по отношение на усвояването на
еврофондовете. Фактите
го потвърждават. Първоначалното изоставане беше
напълно наваксано през
2014 г. и МОН се справи със
задачите си по досегашната ОП „Развитие на човешките ресурси“ и успя да реализира някои доста трудни
проекти. Например този за
студентските практики,
който е със сложна структура и съвременна софтуерна платформа, позволяваща онлайн комуникация
между десетки хиляди партньори. Това, което трябва
да се надгради, са няколко
специфични експертизи,
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Швеция. Носител е на голямата награда „Питагор” на МОН
за високи научни постижения.
От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на
Споразумението за партньорство с EК и за подготовка
на ОПНОИР. През 2014 г. е назначен за зам.-министър на
образованието и науката.

тиции и в регионални научни центрове – общо около
двадесет на брой. Специално ще обърнем внимание
на регионите с по-големи
икономически затруднения,
Северозападния например.
Ще финансираме само научни организации с доказан
капацитет за изследвания,
които са в състояние да използват правилно инвестициите за развитие. Затова
ще инвестираме в такива с
международно признати научни постижения, специфичен профил и комуникация с
бизнеса около тях, на които
да помогнем да се развият
и да постигнат още по-високо ниво.
Тоест вървим към специализация на отделните
региони?
Да, като специализацията в научните изследвания ще следва икономическата специализация на
регионите. Самата идея
предполага, че България, от
една страна, ще очертае и
подпомага приоритетни
икономически отрасли, в
които има специфично предимство, а от друга – отделните региони също ще
търсят свой специфичен
профил. Мястото на научните организации в този
процес е да предоставят
тяхната научна експертиза
в услуга на бизнеса, доколкото това е възможно.
Програмата е сложна
от гледна точка на това,
че е с двуфондово финан-

които досега не са били необходими в такава степен.
Такава е експертизата по
програмиране на конкретните дейности. Трябва ни и
такава в областта на науката, защото това са нови
дейности за звеното, което управлява европейските фондове. Дейностите,
свързани с образованието,
са пренесени от предишната програма за човешките
ресурси, макар и с известни
промени.
Важно е да отбележа,
че в работата на министерството по отношение
на структурните фондове
има приемственост и това
дава добри резултати – новата програма беше подготвена за кратък срок.
За този програмен период европейските власти
обвързаха финансирането
с реформи и постигнати
резултати. Промените в
образователния сектор в
България обаче се забавиха, заради което търпим
и критики от Брюксел.
Кога очаквате да се приеме нужното законодателство и реформата да
започне?
Имаме нужда от няколко
важни реформи и всички са
започнали, въпросът е да
успеем да ги ускорим и да ги
завършим в кратки срокове,
за да виждаме и резултатите от тях. В областта на
предучилищното и училищното образование е забавено приемането на закона,
както и на редица свързани

нормативни актове. Като
човек от системата мога
да кажа, че липсата на тази
база пречи да се развие целият комплекс от дейности
– актуализиране на учебните планове и програми, развитие на професионалното
образование и дуалното
обучение, подобряване на
функционалната грамотност и на връзката с висшето образование. Правим
всичко възможно законът да
бъде приет възможно найскоро.
В оперативната програма е отделено финансиране за развитие на извънкласните дейности на
учениците, което е част от
реформата в тази сфера.
От една страна, те дават
възможност за развитие
на специфичните качества на децата, а от друга
– увеличават интереса към
училището. Така децата ще
се чувстват по-добре в училище, защото правят това,
което им е най-интересно.
Друга област, за която е предвидена подкрепа
в програмата, е професионалното образование.
Предвидено е финансиране
за укрепване на материалната база и на връзките
между училищата, бизнеса и
висшето образование. Оборудването в тази област е
скъпо, трябва да се провеждат и стажове за ученици
във фирми, да се сформират
тренировъчни компании и
т.н.
Във висшето образование най-голямата реформа,
която предстои, е свързана с промяна на модела на
финансиране. Тази седмица
беше приета единодушно
от Комисията по образование и наука в НС предложената от МОН Стратегия
за развитие на висшето
образование в България.
Единодушната подкрепа
показва разбирането на
всички страни, че реформата във висшето образование не може да се отлага
повече. Основната идея е
да се финансират професионални направления във
висши училища, които предоставят качествено обучение и добра реализация
на студентите. Така се избягва административният
подход за затваряне на факултети и университети, а
вместо това те сами ще
решават какви студенти
да обучават, отчитайки
реализацията им. А според
тези фактори ще се определя в най-голяма степен
финансирането за висшите
училища.
Ще бъде подкрепена
финансово и връзката между научните изследвания и
обучението на студентите. Другият компонент е
връзката с бизнеса – доколко той ще се включи в
управлението на висшите
училища и в определяне на
приоритетите в обучението. Предвидени са няколко
типа дейности, които ще
подсилят и тази връзка.
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¹ÕËÑÇÔÇÍÂ
Две села на южните склонове на Витоша очакват
новите си комшии

Снимки авторът

Георги Сотиров
Мъглата здраво е притиснала автомагистрала
„Струма”, но все пак виждаме табелата за с. Боснек.
След отбивката вдясно ни
чака стръмно изкачване
към… слънцето. Хората
на Боснек и на Чуйпетлово не познават мъглата.
Тя винаги остава под тях.
Първото село е на 1000 м
надморска височина, а Чуйпетлово – на близо 1300 м.
След табелата с надпис „Село Боснек е белият
дроб на Перник“ спираме
пред кметството.
Роза Панкева е кметски
наместник за Чуйпетлово
и Боснек. Тя е родена и израснала тук. Преди 30 години витошкият въздух и
водата я карат да направи
най-правилната си житейска стъпка – връща се в
родния дом. Втори мандат
е началник на двете села
под Черни връх.
В Боснек постоянно живеят 150 души, а в Чуйпетлово – 27. „И така е от години. Ако някой се пресели
горе, над Черни връх, веднага някой отнякъде идва,
заселва се и цифрите не се
променят“, шегува се Роза.
Застроените парцели обаче са към 600.
Населението определено е застаряло, хранят някоя и друга кокошка, имат
си кучета и гледат… сериали по телевизиите. В
селата няма работа и затова по-младите търсят
препитание в Перник и София. Някои пътуват сутрин
и вечер се връщат. Но има
и трайно безработни хора
в предпенсионна възраст,
които са се примирили със
съдбата си. Но пък са станали опитни гъбари, билкари, берачи на боровинки
и горски малини. С това
витошко благо те успяват
сносно да вържат двата
края, а и да отделят нещо
настрана. „Може ли Чуйпетлово и Боснек да станат новите вилни зони на
Перник и София?”, питам
кмета, докато обикаляме
из селата да ми покаже
местните забележително-

Над селата извира р. Струма

сти. Спираме се пред църквата „Св. св. Козма и Дамян“, която е паметник на
културата. Тя е завършена
през 1878 г. и в момента
строителите основно я
ремонтират. Пострадала
е от голямото пернишко
земетресение и Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет е отпуснала средства
за ремонта. Строителите
укрепваха с големи железни Г-образни профили конструкцията на сградата, а
в изкопаните до основите
дренажни канавки връзваха
арматура в очакване тази
седмица да бетонират допълнително основата.
Говорихме си с Роза, че
застроените северни склонове на Витоша, които са
над столицата, в един момент ще се окажат пренаселени и столичани ще
се насочат към техните
села. Защото и в популярните от южната страна
на Витоша села Рударци и
Кладница също трудно се
усеща витошкият фьон…
Презастрояването и там
е силно изразено.
„Много се разбираме
с Дирекцията на парк Витоша. Те правят различни
пътеки, заслони, маркировки, за да не се лутат туристите, които от нашите
села излизат в планината”,
разказва Панкева.
Тук е и Духлата – найдългата (17 600 м) и найдълбоката (53 м) пещера
не само в България. Тя е

вите къщи има само английска ливада и мушката
по первазите.
Улиците са чисти и
само две от тях още не
са асфалтирани. Водопрово дът е стабилен,
но най-много ми допадна
решението за водата в
Чуйпетлово. Там хората
нямат… водомери. Направили са необходимите водохващания в планината
на доброволни начала и са
довели витошкия „течен
кристал” във всеки дом –

могъщите зъбери на витошкия първенец. Някога
селото било така добре
скрито, че пътниците се
ориентирали за местоположението му само по
кукуригането на петлите. За жалост такъв звук
над Чуйпетлово сега не се
чува.
Идват най-студените
зимни месеци, а кметицата твърди, че започнат
ли снеговалежите, по цяла
нощ е навън със снегорините, за да не останат две-

най-известната забележителност на селото. Проучването и картирането на
пещерата продължава и
до днес. Вътре има голямо
разнообразие от образувания. До момента са открити, проучени и картирани
7 етажа и 6 подземни реки,
което превръща Духлата
в най-сложната и дълга пещера на Балканите. Боснек
е известен и с извора, наречен Живата вода. За
него е разказвал османският пътеписец Евлия Челеби. Интересен не само за
туристите, но и за науката е Боснешкият карстов
район. Площта му е около
30 кв. км и почти целият е
включен в парк Витоша.
Който е минал през
тези села, трудно ги забравя. Затова в последните
Ремонтират църквата в Чуйпетлово

Почти като в САЩ

години строителството
на вили в урегулираните
парцели е в непрекъснат
подем. Някои от сградите
впечатляват с визията си
– колкото и да е странно,
едни пряко копират вида
на копривщенските къщи,
други – размаха на американските домове, а трети
блестят с интересните си
огради.
Здраво направен асфалтов път води нагоре.
Видял много из страната,
но този друм ми прави впечатление и питам кмета,
дали по него не се е стигало до някое бивше ракетно
поделение, което навремето да е пазило София
от гръцкото направление.

Отговорът е положителен.
Казармата, разбира се, отдавна е светъл спомен за
наборите, които пият кафе
и лимонада насред село и
вяло обсъждат проблема
с газификацията. Защото
тяхното отопление е на
една ръка разстояние – в
гората, ако си работлив.
Боснек – слънце, въздух
и вода… Затова местните
държат на цената на своите парцели, но мераклиите
не свършват.
„Купуваме млякото от
магазина. Крави май има
5 на брой, а овце и за цяр
няма…”, споделя Роза. Ще
се съглася с нея, че Боснек
не е типично село. В просторните дворове на хуба-

студен и в най-големите
жеги, бистър и вкусен.
Оттук извира р. Струма,
която надолу се укротява от яз. „Студена”, сече
Кресненското дефиле и
потича към гръцките земеделци, за да дава живот
на реколтата им.
Кметът смята, че е необходим още един каптаж,
защото наследниците
на имотите се връщат в
старите бащини домове,
строят нови къщи, а и интересът към регулираните
парцели нараства от ден
на ден.
Свободните терени в
Чуйпетлово не са много,
но са атрактивни. Особено когато сутрин излезеш
на росната трева и видиш

те й села откъснати от
магистралата.
На площада, където
се спираме до няколко от
местните, с интерес научавам, че в първата събота от август се вие найголямото витошко хоро. И
знаете ли защо? Защото
на този ден през 1947 г.
Боснек е електрифицирано.
Накрая Роза споделя
мечтата си в една от недостроените сгради – общинска собственост, съвместно с община Перник и
Природен парк Витоша да
изградят туристически
информационен център и
клуб на спелеолозите.
Знае ли човек какви
тайни крие пещерата Духлата...
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Преживяла два пожара,
сградата е възстановявана
и достроявана няколко
пъти, но и до днес си остава
една от най-красивите в
България
Елица Илчева
Преди седмица община
Плевен обяви, че е готова с проект за ремонт на
Драматичен куклен театър „Иван Радоев“. Сумата, която ще е нужна за
дома на Мелпомена там,
е 3 млн. лв., като финансиране ще се търси по
новата Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“.
Така старата сграда,
която е архитектурен паметник и една от най-красивите в страната, след
година-две ще преживее
поредното си обновление.
Защото, докато повечето
красиви постройки у нас
са стареели по половин
столетие непроменени,
плевенската красавица
има съдбата на едно от
най-възстановяваните и
пристроявани здания. За
жалост в два от случаите заради пожар.
Рождената й дата е
25 ноември 1984 г. Тогава тя отваря врати за
нуждите на чита лище
„Съгласие”, в ра мките
на което се формира и
театърът. Културното
средище е създадено още
в средата на ХIХ в. Сградата, в която се е помещавало, е пострадала в
Освободителната война
и затова веднага след
образуването на Третата българска държава
започва набирането на
с р е д с тва з а н ови я му
дом. Мястото е избрано
през май 1893 г. и скоро
след това започва строителството. То върви
успоредно с това на камбанарията на църквата
„Свети Николай”, като е
възложено на плевенския
предприемач Войников,
който завършва градежа
за по-малко от 2 години
през 1894-та. През 1895 г.
художникът Адолф Селов
рисува първата завеса.
Тя е смятана за най-старата в България. От нея
сега е остана ла са мо
снимка, която може да се
види в експозицията на
Регионалния исторически
музей.
Проектирана от главния архитект на Плевен –
австриеца от чешки произход Вячеслав Гаварда,
сградата напомня с обемното си въздействие
градените по онова време кметства на средни-

те европейски градове и
до днес съперничи с найзабележителните творения на архитектурата в
България. Разположена е
на 1818 кв. м разгъната
застроена площ. В продължение на 30 години е
използвана и от кметството.
Интериорът е дело на
работещия тогава в България Адолф Селов. За момента това била една от
най-представителните
сгради извън столицата,
а и днес е забележителен
архитектурен паметник.
По проект и по първ он ача л н о и з п ъ л не н и е
тя имала два нормални
и един мансарден етаж.
Първият бил зает основно от театрален салон,
вторият – от читалището, а мансардният – от
кметството.
Интересен факт е, че
чита лищното настоятелство така и не плаща
на строителя Войников.
След редица съдебни процеси, продължили няколко години, той опрощава
дълговете. За благодарност настоятелството
обещава да постави бюста му в сградата, но
дори и това не е изпълнено и жестът на дарителя
потъва в забвение.
През 1925 г. пламва
първият пожар. Той е в
салона. Благодарение на
тогавашния кмет Иван
Мендиликов сградата е
възстановена, а на унгарския художник Йозеф
Киш още през следващата 1926 г. е възложено да
подготви проект за нова
завеса.
Странно е било новото архитектурно разположение след пожара. От
ъгловия вход се е влизало
и в аптека, и в самия салон на театъра. Откъм
чешмата се е намирал
втори вход – за вътрешния двор. Преустройствата в следващите години
са предимно на интериора. Залата е била боядисана цялата в червено,
а украсата й – съвсем
семпла. Тя е била изпълнена предимно с релефи,
които изобразявали разтворена книга, театрални маски и др.
30 години по-късно,
през 1960 – 1962 г., следват нови, доста модернистични за времето си
подобрения. Направени са
едри мазилки в меки тонове, стените са бояди-

сани в различни цветове,
залата е тапицирана с
изкуствена кожа в резедав и син цвят. Сцената
е претърпяла най-голямата промяна, като към
нея са били пристроени
гримьорни за артистите
с тухлена зидария и бетонни конструкции. Добавена е и съществена
част около сцената.
В това си състояние
сградата живее следващите 20 години, защото
в края на 1982-ра е застигната от нов, по-унищожителен пожар, чиито причини така и не се
изясняват. След него се
налага цялостна реконструкция на Драматичния театър. Разказват,
че старите плевенчани
са плакали тогава, още
повече че много факти
подсказвали за умишлен
палеж. Изгаря почти целият покрив, който е с
гредоред, както и кулата.
Унищожени напълно са
реквизитът и сцената.
Всичките щети е трябвало да бъдат възстановени за една година. Започнат е генерален ремонт,
като е мислен съвсем нов
облик на театъра, с максимално доближаване до
първоначалния вид и духа
на сградата. Идеи за реконструкцията обаче са
заимствани и от Народния театър „Иван Вазов”.
Пристроена е частта,
която сега е служебен вход,
застроен е и вътрешният
двор, който след пожара и
изгарянето на гредореда е
направен със стоманобе-

тонни плочи.
Благодарение на проме н и те, кои то про е к тантският колектив прави, зданието се включва
много сполучливо в цялостното градско пространство. Новото ъглово
влизане възвръща елемент от първообраза и
логично я приобщава към
пешеходната улица, към
малкото площадно простр а н с т в о, с въ р з в а щ о
театъра, църквата „Св.
Николай”, сградата на
тогавашната художествена галерия „Илия Бешков”, както и жилищния
блок с Дома на книгата.
Мансардният покрив,
под който се скриват новата Камерна зала и ресторантът за служителите, също е с възобновен
елемент и хармонизира
съ с съ щ е с т в ув а щ ат а
срещу театъра по-стара
пристройка.
Добавена е пластична украса от
скулптора Димитър Цонков, която
обогатява фасадите и им придава
завършен вид. Заимстванията от
„Иван Вазов“ найсилно се усещат
в оформлението
на зрителската
зала. Създаденото в резултат на
възстановените
б а л ко н и ц и л и н дрично пространствено въздействие се подсилва
от топлата жълто-червена гама

на смалтовата мозайка
по тавана, чийто автор
е Димитър Касабов.
На тавана не са правени стенописи, за да
няма буквална прилика с
вътрешното оформление
на Народния театър. Вероятно по същите съображения не са рисувани
и стълбищата, а са изработени с пластичните
решени я на художника
Тома Трифоновски.
Проектираната нова
Ка мерн а з а л а съ с 10 0
места е един пространствен шедьовър, а с галерията, която минава
по три от стените й, се
дава възможност за различни варианти на сценични постановки.
Главният архитект по
възстановяването – арх.
Иво Петров, разказва в
спомените си как всички заводи и предприятия
в града са участвали с
каквото могат – пари,

работна ръка, материали. Завод „Ломоносов”
изработва решетките,
сценичната техника е
дело на завод „Вапцаров”,
а с т р о и т ел н и ф и р м и,
като „Ремонтстрой” и
„Паркстрой”, се включват
с материали и работна
ръка.
„Имах необичайно
работно време за тази
една година – 2 часа сън
в денонощието, а през
останалата част денем
– работа в театъра, а
нощем – над чертежите. След приключване
на всичко трябваше „да
се ремонтирам” по санаториуми и болници. Но
успяхме – заедно, целият
град”, пише арх. Петров.
След пожара напълно
са възстановени интериорът и пострадалата
фасада.
На кулата дори е обновен часовникът, който в определено време
е изпълнявал мелодия от
песента „Около Плевен”.
Възстановена отново е
и завесата на Киш, но
като увеличено нейно
копие. Дело е на Тома
Трифоновски.
Работещите по възстановяването на театъ ра с а н а г раде н и с
различни премии заради
своя труд, а арх. Петров
получава орден „Кирил и
Методий” I степен.
Днес сградата трайно се вписва в характера
на градския силует.
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www.ksb.bg
www.vestnikstroitel.bg

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО

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

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

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

Размер
Цена

225х48 пиксела
150 лв./месец

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

1000 лв.
500 лв.
250 лв.
125 лв.

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

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

20 лв.

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4
Тираж 8000 бр.
Тираж до 2500 бр.
Тираж над 2500 бр.

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

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ50%ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

ǙǬȄǱǾǺǻǺǼǾȀǺǷǴǺǮǶǷȊȃǮǬǺȅǱ
9 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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.

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

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ

петък, 19 декември 2014
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Изпълнение на строителни дейности по „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и
изграждане на миниигрище за футбол в село Калище”
Възложител: Община Ковачевци
Описание: Предметът на настоящата
поръчка е изпълнение на СМР: „Реконструкция
на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на миниигрище за футбол в
село Калище, община Ковачевци”, изпълняван
по договор 14/321/01369/27.11.2012 г., сключен
между Държавен фонд „Земеделие” и община
Ковачевци на основание чл. 32. ал. 2 и 3 от
Наредба №25 от 29.07.2008 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 (обн.. ДВ, бр. 72 от
15.08.2008 г.), Решение №955 от 16 ноември
2012 г. на Министерски съвет и на Заповед
03-РД/1643 от 21.11.2012 г. на изпълнителния

директор на ДФ „Земеделие” за одобрение на
проект №14/321/01369. В проекта за подобект „Реконструкция на общински спортен
комплекс в с. Ковачевци“ е предвидено - напълно обновяване на съществуващия стадион,
реконструкция и обновяване на сградата със
съблекалните и административната част;
реконструкция и обновяване на коментаторския пункт; реконструкция и обновяване на помещението за съхранение на спортни уреди;
ремонт на тоалетните; изграждане на нова
спортна зала; обновяване на оградата и входа
на стадиона. За подобект „Къщи за настаняване на гостуващи отбори, с. Ковачевци“ е предвидено изграждане на 14 броя къщички, 7 от
които тип „А“ и седем – тип „Б“. За подобект
„Миниигрище за футбол в с. Калище“ е предвидено изграждане на миниигрище за футбол.

Oсн. предмет: 45236100 - Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни
площадки
Прогнозна стойност: 4 354 859 лева
Общо количество или обем: Реконструкция
и обновяване на съществуващ стадион с. Ковачевци: Реконструкция на футболно игрище
с размери 105/68 м, лекоатлетическа писта
и съществуващия пясъчник за дълъг скок, изграждане на две нови волейболни игрища и
едно баскетболно и на трибуни за посетителите; реконструкция на съществуваща сграда за съблекални и администрация; изграждане на спортна зала с размери 16,87/27,82
м; реконструкция на коментаторски пункт;
реконструкция на помещение за съхранение
на спортни уреди; подмяна на съществуваща
ограда от ламарина с метална, лека ажурна
ограда с вис. 220 см; изграждане на главния
вход на комплекса; реконструкция на същест-

вуваща тоалетна. Изграждане на миниигрище за футбол в с. Калище с размери 22/4 м
и съблекални към него със ЗП 73,4 кв. м. Изграждане на 14 бр. къщи за настаняване на
гостуващи отбори в с. Ковачевци: със ЗП на
всяка къща - 89,3 кв. м, обща ЗП 1250,20 кв. м;
площна алейна мрежа 1775,80 кв. м.
Краен срок за изпълнение: Завършване:
30.06.2015 г.
Срок за получаване на документация за
участие: 05.02.2015 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 05.02.2015 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Заседателната
зала на община Ковачевци
Дата: 06.02.2015 г. Час: 11:00
За контакти: Бойка Лозанова
Адрес на възложителя: www.kovachevtsi.com
Телефон: 0886 747178
E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

3Наименование: „Извършване на строително-ремонтни работи на обекти „Реконструкция на улица „Дунав“, гр. Габрово, ЦГЧ
– „Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ, жк „Дунав“
Възложител: Община Габрово
Описание: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в
процедурата, е с предмет: „Извършване на
строително-ремонтни работи на обекти
„Реконструкция на улица „Дунав“, гр. Габрово,
ЦГЧ – „Изток“ и „Спортна площадка, 213 ЦГЧ,
жк „Дунав“. Поръчката се възлага в изпълнение на проект BG161PO001-1.4.09-0024
„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска
среда на гр. Габрово”, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъп-

на градска среда”, която се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Обект на настоящата обществена поръчка
е „строителство”, включително изпълнение
или проектиране и изпълнение с каквито и да
е средства на една или няколко строителни
и монтажни работи по приложение №1, свързани с изграждането, реконструирането,
преустройството, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради
или строителни съоръжения по смисъла на
чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 1 110 831.77 лева
Общо количество или обем: Максималният
разполагаем финансов ресурс на Възложителя
за изпълнение на строителството, предмет
на настоящата поръчка, е 1 110 831,77 лв.
(един милион сто и десет хиляди осемстотин
тридесет и един лева и седемдесет и седем
стотинки) без вкл. ДДС или 1 332 998,12 лв.
(един милион триста тридесет и две хиляди
деветстотин деветдесет и осем лева и дванадесет стотинки) с вкл. ДДС. • Обект №1
„Реконструкция на улица „Дунав“, гр. Габрово,
ЦГЧ – „Изток“. В началото на 2012 г. завършиха строително-монтажните работи за
благоустрояване на територията по левия
бряг на река Янтра, от мост „Игото” до мост
„Освобождение”, изграждайки комуникационна
връзка по улица „Аврам Гачев” между гъсто
населен район с концентрирано присъствие
на обекти за обществено обслужване, спорт
и култура. Край десния бряг на река Янтра
преминава друга крайречна улица – ул. „Дунав“,
която по своята същност е връзка между идеалния административен център на града, обхващащ ключови институции, заведения и територии за обществено ползване, и обекти за
спорт и култура. Към момента ул. „Дунав“ е в
изключително лошо състояние и се нуждае от
комплексни благоустройствени мероприятия.
Стратегическото разположение на улицата
дава възможност за изграждане на велосипедни и пешеходни алеи, както и осигуряване
на места за паркиране в близост, но извън
ограничения габарит на първостепенната
улична мрежа. Чрез благоустрояване на улица „Дунав” ще се създаде завършена рекреативна зона в централната градска част на

Габрово. Описание на СМР: - рехабилитация
на настилки на ул. „Дунав” и напречните връзки с улица „Орловска”, вкл. отводняване; - оформяне на групи паркоместа; - оформяне на
пешеходна и велосипедна алея по десния бряг
на река Янтра; - направа на кътове за отдих; - екстериорно обзавеждане – настилки,
парапети, ограждения, градинска пластика,
градински мебели и др.; - рехабилитация и оформяне на зелени площи с подходяща растителност за ландшафтно благоустрояване на
крайбрежния район, поливна система - улично
осветление • Обект №2 „Спортна площадка,
213 ЦГЧ, жк „Дунав“: Предвидената за изграждане спортна площадка ще бъде разположена
в северната зона на ул. „Дунав” в ЦГЧ. Съгласно подробния устройствен план на гр. Габрово
теренът е предвиден за изграждане именно
на такъв вид съоръжение. В района липсват
подобни съоръжения. Описание на СМР: - изграждане на спортни съоръжения, включващи
площадка за фитнес на открито и оградено
баскетболно игрище с изкуствена настилка;
- осветление на площадката.
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 180
Срок за получаване на документация за
участие: 21.01.2015 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 21.01.2015 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Заседателната
зала - ет.3, Община Габрово
Дата: 22.01.2015 г. Час: 10:00
За контакти: Милка Кехайова
Факс: 066 809371
Адрес: пл. „Възраждане” №3
Адрес на възложителя: www.gabrovo.bg
Телефон: 066 818430
E-mail: mzlateva@gabrovo.bg

3Наименование: „Изпълнение на СМР на обекти по следните
обособени позиции: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в
жк „Славейков“, УПИ I, кв. „40”, гр. Бургас; ОП 2 - Благоустрояване
и паркоустрояване на районен парк „Лазур" – детска площадка и
парково обзавеждане - УПИ I, кв. „37”, к-с „Лазур“, гр. Бургас“
Възложител: Община Бургас
Описание: „Изпълнение на СМР на обекти
по следните обособени позици: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в жк „Славей-

ков“, УПИ I, кв. „40”, гр. Бургас; ОП 2 - Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк
„Лазур" – детска площадка и парково обзавеждане - УПИ I, кв. „37”, к-с „Лазур“, гр. Бургас “

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 555 599.25 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 90
Срок за получаване на документация за
участие: 22.01.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 22.01.2015 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: гр. Бургас, ул. „Александровска" №26
Дата: 23.01.2015 г. Час: 10:00
За контакти: Валерия Димитрова-Даалова
Факс: 056 841541
Адрес на възложителя: http://www.burgas.bg
Телефон: 056 907276
E-mail: v.daalova@burgas.bg

3Наименование: „Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други
дейности, свързани с инфраструктурата на район „Централен” – община Пловдив” в четири обособени позиции: 1. „Текущ ремонт на паважни
и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на район
„Централен” – община Пловдив”; 2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки
на улици, находящи се на територията на район „Централен” – община
Пловдив”; 3. „Авариен ремонт на пътни и тротоарни настилки на улици,
находящи се на територията на район „Централен” – община Пловдив”;
4. „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на район „Централен” – община Пловдив”
Възложител: Район „Централен" - Община
Пловдив
Описание: „Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности, свързани с инфраструктурата на район „Централен” – община
Пловдив” в четири обособени позиции: 1. „Текущ
ремонт на паважни и тротоарни настилки на
улици, находящи се на територията на район
„Централен” – община Пловдив”; 2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, находя-

щи се на територията на район „Централен” –
община Пловдив”; 3. „Авариен ремонт на пътни
и тротоарни настилки на улици, находящи се
на територията на район „Централен” – община Пловдив”; 4. „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията
на район „Централен” – община Пловдив”, съгласно подробно посочени в документацията
видове работи и технически спецификации за
всяка обособена позиция.

Oсн. предмет: 45233161 - Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни
пътеки
Прогнозна стойност: 483 333.33 лева
Общо количество или обем: За всяка обособена позиция количеството СМР/СРР ще
бъде според необходимостите по времето на
действие на договора и СМР/СРР ще се възлагат по преценка на Възложителя, съобразно
осигурените средства в бюджета за такива
дейности, но до максималната стойност на
договора. Максимална прогнозна стойност
на обществената поръчка - до 483 333.33 лв.
без ДДС (до 580 000.00 лв. с ДДС), Обособена
позиция №1 - до 208 333.33 лв. без ДДС (до 250
000.00 лв. с ДДС), Обособена позиция №2 - до
208 333.33 лв. без ДДС (до 250 000.00 лв. с
ДДС), Обособена позиция №3 - до 50 000.00
лв. без ДДС (до 60 000.00 лв. с ДДС), Обосо-

бена позиция №4 - до 16 666,67 лв. без ДДС (до
20 000.00 лв. с ДДС).
Краен срок за изпълнение: Завършване:
15.12.2015 г.
Срок за получаване на документация за
участие: 12.01.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 12.01.2015 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Район „Централен"
- община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Г.
Данов" №39, ет. 2, ст. №9
Дата: 13.01.2015 г. Час: 11:00
За контакти: Гергана Сивакова - Гуджева,
инж. Надежда Петрова
Факс: 032 626204
Адрес: ул. „Христо Г. Данов" №39
Адрес на възложителя: www.plovdivcentral.org
Телефон: 032 658219; 032 658212
E-mail: centralen@plovdiv.bg

3Наименование: Ремонт и оборудване на ритуална зала: „Преустройство на част от приземния и подземния етаж на съществуваща
административна сграда за тържествена и ритуална зала и изграждане
на рампа за осигуряване на достъпна среда, ново външно стълбище”
Възложител: Община Кнежа
Описание: Настоящата процедура е свързана с избор на изпълнител за извършване на
строително-монтажни работи (СМР). Предвижда се изпълнение на СМР по одобрен инвестиционен проект (обяснителни записки,
чертежи по отделните части, количествени
сметки) и по отделните части, приложени към
документацията. Предметът на поръчката
включва следните подобекти: Подобект: преOсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Прогнозна стойност: 250 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 5
Срок за получаване на документация за
участие: 19.01.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29.01.2015 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на община Кнежа
Дата: 30.01.2015 г. Час: 11:00
За контакти: инж. Николай Дамяновски; Цветелина Плевненска
Факс: 09132 7007; 09132 7255
Адрес: ул. „Марин Боев" №69
Адрес на възложителя: kneja.acstre.com
Телефон: 09132 7136; 09132 7255
E-mail: obstina_kneja@abv.bg

устройство на част от приземния и подземния етаж на съществуваща административна сграда за тържествена и ритуална зала в
УПИ – II - 4147, кв. „124” по ЗРП на гр. Кнежа;
Подобект: изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда, ново външно стълбище
към съществуваща административна в УПИ- II
- 4147, кв. „124” по ЗРП на гр. Кнежа. Категория
на строежа – IV, съгласно чл. 11 от Наредба
№1/30.07.2003 г.
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ǹȚȘȖȧȚÄȏȍȓȍȕȈ´ȉȖȓȕȐȞȈ
ȊǹȍȊȍȘȕȈǨȔȍȘȐȒȈ
Съоръжението ще е на стойност 2 млрд. долара
Страницата
подготви
Емил Христов
През 2018 г. хоризонтът край Монреал ще има
малко повече зеленина.
Това ще стане благодарение на най-новия строителен проект в града, който
ще включва 7 различни
пъстри покрива. Той ще
се нарича CHUM (абревиатура от Centre Hospitalier
de l’Universite de Montreal
– Университетски болничен център на Монреал)
и по времето когато градините на покрива бъдат
завършени, това ще бъде
най-голямата болница в
цяла Северна Америка.
С ъ оръже н и ет о н а
стойност 2 млрд. дола-

ра ще има 772 легла и по
план трябва да се сдобие
със сребърен LEED статут. Архитектите от
Canon Design са проектирали сградата с блестяща стъклена стена от
външната страна, която
ще осигурява приветливо,
изпълнено със светлина
пространство за пациентите вътре. Избраният за прозорците троен
стъклопакет ще помага
за намаляване на потреблението на енергия на
сградата с 40% над минималните стандарти.
Високотехнологичните характеристики на
модела и историческите
архитектурни обекти наоколо са преплетени ловко
във всяка гънка на тази

постройка с площ 278 хил.
кв. м. Стара църква, разположена на парцела за
болницата, е реновирана
и наподобява катедрала.
Наблизо ще има спирка на
метрото, която ще довежда посетителите от
подземната станция право при сградата на лечебното заведение. Оттам

пациентите ще имат достъп до асансьори, ескалатори и тунели, които да ги
отведат до техните дестинации бързо и удобно.
Зад стените си CHUM ще
има свръхмодерна база от
роботи, свързани чрез WIFI
с централния модул за управление, които ще имат
грижата да разнасят хра-

на, лекарства и дрехи по
стаите на пациентите.
Те ще отговарят и за премахването на биоотпадъци, боклуци и рециклируеми
материали.
Въпреки високотехнологичния облик на болница, когато пациентите
отворят вратите към някоя от седемте покривни

градини, включени в комплекса, те ще бъдат посрещнати от чист въздух
и растения – изпитана във
времето рецепта за борба
с всяко заболяване. В градините, проектирани от
иновативната монреалска фирма NIPpaysage, ще
бъдат засадени и традиционни лечебни билки.

ǘǬȄǴǹǬǻǼǱǮǼȆȅǬ ǼȖȚȖȊȖȓȚȈȐȟȕȐȐȔȗȓȈȕȚȐȌȈȊȈȚȏȘȍȕȐȍȕȈșȓȍȗȐȚȍ
ǮǺǰǬǾǬǮǯǺǼǴǮǺ
Фотоволтаичната слънчева
енергия има много забележителни
приложения, а в последните години
стана по-ефективна и рентабилна.
Сега благодарение на екип от Станфордския университет тя може да
помогне на слепите да върнат зрението си.
Ретиновите импланти могат да
помогнат много на хората, но се нуждаят от източник на енергия, за да
работят, а това означава да са свързани с жици. Паланкър Лаб, водена от
доктор Даниел Паланкър, елиминира
този проблем с нов начин за предаване на енергия за имплантите бла-

годарение на миниатюрни фотодиоди
или слънчеви клетки. Пациентите с
импланти носят специално проектирани очила, оборудвани с видео
камера, които изпращат инфрачервени сигнали към окото. Те включват
визуални данни, каквито вижда здравото око, които могат също така
да се преобразуват в електрическа
енергия чрез фотодиодите, поставени във вътрешността на окото.
Идеята на изобретателите на
устройството е да поставят видео
камера върху чифт очила, която да
взема визуалната информация и да я
предава на фотоволтаичния имплант

с помощта на лъч от инфрачервена
светлина с нисък интензитет. Имплантът на свой ред ще преобразува
светлината в електрическа активност, за да стимулира невроните,
изпращайки визуална информация
към мозъка без нужда от жици към
импланта.
Според създателите му това е
доста напреднала технология и е
прекрасен пример за прилагането
на възобновяемата енергия не само
като средство за намаляване на
зависимостта ни от изкопаемите
горива, но и като нещо, което има
значение за здравето.

ǳȍȚȧȡȖȐȔȍȕȐȍȡȍȗȘȍȊȖȏȊȈȧȝȚȈȐȈȊȚȖșȈȓȖȕ
Германската компания Sunfire представи първата по рода си
машина, която преобразува водата в синтетично гориво. Технологията носи името
Power-to-Liquid и е базирана на процеса, разработен през 1925 г. от
учените Франц Фишер
и Ханс Тропш, в комбинация с т.нар. солидни
оксидни електролизни
клетки (SOECs). Те се
използват за преобразуването на електричество, добито от възобновяеми източници, в пара.
От нея се премахва кислородът и се произвежда
водород.
Следващата стъпка
от процеса е превръщането на водорода във въглероден диоксид, а след
това във въглероден монооксид. Накрая веществото се синтезира
посредством процеса
„Фишер – Тропш”, за да
се получи синтетичното
гориво. В същото време
машината използва генерираната топлина за
производство на нова
пара, което прави ниво-

то на ефективност около 70%. Засега уредът
се използва единствено
за демонстрации, а капацитетът му е 1 барел
гориво на ден. Създаването на машината е
струвало седемцифрена
сума, обявиха от компанията производител.
Част от парите са публични средства, предоставени от германското
Министерство на образованието и науката.
„Платформата ни
позволява да докажем
техническата осъществимост в промишлен
мащаб“, заяви технологичният директор на
Sunfire Кристиян Олшаузен. „Сега трябва регулаторните фактори да
позволят на инвеститорите да оценят продукта. Когато това се
случи, ще бъде възможно стъпка по стъпка да
заменим изкопаемите
горива. Ако искаме да
постигнем енергийна
независимост в дългосрочен план, е необходимо да започнем още
днес“, коментира още
той.

Проектирано от американската Aeros Corp
имението Aeroscraft ще е
по-дълго от две футболни
игрища и високо колкото
18-етажна сграда. Товарният му отдел ще е с обем
над 28 хил. куб. м, а въздушният кораб ще може
да транспортира товар
до 250 т. Дизайнерите
от Andrew Winch Designs
са разработили версия на
колосалния въздушен съд,
която може да служи като
уникален частен дом. Изобретателят на проекта
отбелязва, че жилищната
площ ще бъде близо 4 хил.
кв. м. За сравнение една
от най-дългите яхти в
света, която е 85 м, е с
жилищна площ под 1000

кв. м. С толкова много
място новият летящ дом
ще може да побере 20
апартамента и спални,
множество салони и трапезарии, място за конференции, СПА, кино, бална
зала и др.
Всичките тези неща
ще бъдат проектирани,

така че да заобикалят товарното отделение. То пък
от своя страна ще бъде
достатъчно просторно,
за да побере мегаяхта с
дължина до 55 м и хеликоптер, няколко по-малки
плавателни съда или автомобила. Те ще бъдат спускани и вдигани от въздуш-

ния кораб на вода или суша
посредством система от
моторизирани въжета.
От Aeros твърдят, че
въздухоплавателният съд
е 8 пъти по-икономичен от
голям самолет и може да
прелита близо 9,5 хил. км
с едно зареждане. Прототип на Aeroscraft с дължина близо 80 м направи първия си полет през август
2013 г. и получи одобрение
от щатската въздухоплавателна администрация.
От компанията в момента строят два нови въздушни кораба Aeroscraft.
Срокът на доставка на
версията на Andrew Winch
Designs ще бъде най-малко
10 години, а цената започва от 330 млн. долара.

ǪǳȐȚȊȈȘȍȞȐȒȓȐȘȈȚȒȖȓȍȌȕȐȚȍȍȓȝȐ
Властите в Литва са измислили
хитър начин да използват коледните елхи и след празниците. Те подканват съгражданите си да дарят
своите дървета и после отново да ги
получат под формата на биогориво.
Местна фирма за събиране на отпадъци е разположила специално предназначени за елхите контейнери из
молове и пространствата между жилищните блокове в 12 града в Литва.
„Всички сме зарадвани от краси-

вите коледни елхи по време на празниците, а те могат да ни напуснат
по един добър начин, като станат
биогориво и затоплят домовете ни“,
казва Инга Ковальонок от компанията за екоуслуги. Дружеството се
надява, че инициативата ще повиши
обществената информираност относно рециклирането. Екослужбата
очаква да събере около 700 куб. м дървета, които да предаде на производителите на биогорива.
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ªÉÆÊÅÂÔÓÕÑÇÒÍÕÌÓÐÉÇÏ×ÐÔÇÍ
ÌÒÂËÃÒÇÅÐÄÇÔÇÏÂ¦Ð×Â
Проектът се оценява на 1,6 млрд. долара
Страницата
подготви
Мирослав Еленков
Silver Pearl Hotel е името на супер луксозни я
хотел с хиляда стаи и
развлекателен комплекс,
който ще се намира във

водите на Арабско море,
на 1,5 км от бреговете
н а Д о ха. С ъ оръже н ие то ще бъде изградено
за Световната купа по
ф у т б ол в К а т ар п р е з
2022 г. и е по проект на
американската компания
M Castedo Architects. Проектът се оценява на 1,6

млрд. долара и се състои
от две 30-етажни полукръгли сгради, които са
свързани помежду си, а в
атриума между тях ще се
поддържа контролиран микроклимат. Достъп до хотела ще се осъществява
по специално изграден четирилентов път над мо-

рето или чрез яхти и хеликоптери. Архитектите
уверяват, че комплексът
е проектиран така, че да

ǸǱǾǼǺǮǮǺǰǺǻǬǰǶǼǬǽǴǷǱǾǴȅǱǾǺ
ǹǬǝǴǹǯǬǻǿǼ
Летище „Чанги“ в Сингапур, което две поредни години беше избирано за най-доброто в света, ще има
40-метров водопад. Изграждането
му е част от плановете за разширението на аеропорта, изготвен
от архитекта Моше Сафди. Според автора на проекта целта е да
се преосмисли предназначението на
летищата и те да се превърнат в
публично пространство, което да
обслужва едновременно нуждите на
пътниците и жителите на града.
„Чанги“ ще бъде разширено със 134
хил. кв. м и ще съчетава търговски
обекти и развлекателни центрове,
парк и пешеходни зони. Водопадът ще
се захранва от дъждовна вода и ще
служи като светлинно и звуково шоу
за посетителите на обществените

заведения, разположени на терасите
на летището. „Нашата цел е да съберем на едно място оживен пазар и голям градски парк“, обяснява авторът
на проекта. Разширението на лети-

щето ще бъде вдигнато зад трите
съществуващи терминала, където
годишно преминават 53 млн. пътници. Очаква се строителните работи
да приключат в края на 2018 г.

ȖȚȕȈȑȊȐșȖȒȐȚȍșȋȘȈȌȐ
ȊșȊȍȚȈȕȐȒȖȋȈȕȧȔȈȌȈȉȢȌȈȚȏȈȊȢȘȠȍȕȐ
Поне 50 от предвидените за
издигане сгради с височина над
150 м няма да бъдат довършени.
Това показва проучване на неправителствената организация CTBUH
(Съвет за високи сгради и градска
среда), която всяка година връчва
награда за най-добър новопостроен
небостъргач. Като причина за това
експертите посочват финансови
затруднения на инвеститорите и
политически проблеми. В доклада на
организацията са изброени 6 проекта за небостъргачи над 500 м, чието строителство е започнато, но
дейностите по него са замразени и
няма индикации, че ще продължат.
И шестте сгради са били включени
като евентуални претенденти за
титлата на организацията. Сред
тях е „Накхеел Тауър“ в Дубай, която беше представена като бъдещата най-висока сграда в света.
Строителството на небостъргача започна през 2008 г., но засега

има минимално въздействие върху околната среда,
като цялата конструкция
ще бъде разположена над

морското дъно, за да не
пречи на естественото
движение на океанските
течения.

ǶȚȒȘȐȝȈȓȍȌȍȕȈȗȢȘȏȈȓȒȈ
ȕȈǨȑȜȍȓȖȊȈȚȈȒțȓȈ
За парижани и
гостите на френската столица вече има
още една празнична
атракция – ледена
пързалка, заемаща
цял етаж от Айфеловата кула. Съоръжението е разположено
на 190 кв. м площ.
Един от най-известните туристически обекти не
само във Франция, но и в целия свят предлага на запалените кънкьори възможност не само да практикуват
любимия си спорт, но и да се наслаждават на уникална гледка. Ледената пързалка е разположена на 57 м
над земята и заема цял етаж от Айфеловата кула.
Желаещите могат да се подкрепят с топъл чай или
шоколадова напитка в разположения на същия етаж
бар, докато наблюдават открилата се пред погледа
им гледка към разположения под краката им като на
длан Париж.
Атракцията се оказа огромен хит сред туристите.
Достъпът до ледената пързалка е свободен за всички,
платили да се изкачат до върха на Айфеловата кула. Съоръжението всъщност не е нещо необичайно за обекта. Преди две години обаче бе закрито заради проект
по реновация на кулата на стойност 30 млн. евро.

ǯȈȝȈǽȈȌȐȌșȉȐȓȉȖȘȌȒȈȚȖ
ȗȈȕȌȍȓȒȈ

са готови само основите. Кулата е
една от общо 5-те недовършени в
Дубай за последните 10 години, чиято височина по проект надвишава
300 м. Като пример за засегнато от
политическа криза строителство
експертите посочват Двореца на
Съветите – 495-метрова сграда
в руската столица Москва, чието
строителство спира заради Втората световна война. 390-метровата
кула Metropolitan Life North Annex в Ню

Йорк пък е замразена след изграждането на 31-ия етаж. Експертите дават примери и за най-дълго продължило строителство. На първо място
е прочутият 330-метров Ryugyong
Hotel в Северна Корея, който се изгражда от 1987 г. насам. Има още
две сгради, чието строителство
продължава повече от 20 години –
382-метровата Plaza Rakyat в Куала
Лумпур и 340-метровата Xiamen
International Centre в Сямън, Китай.

Световноизвестната архитектка Заха Хадид проектира необичаен крайпътен рекламен билборд под
формата на панделка, който може да бъде инсталиран
в Западен Лондон. Проектът е поръчан на Хадид от
компанията за външна реклама „Джей Си Деко“, а според архитектката, ако бъде одобрен, дизайнът й ще
се превърне в нов жанр на крайпътното рекламиране.
Билбордът наподобява формата на двойна панделка
и има вграден екран, на който ще се представят
рекламни клипове. В изявлението на Хадид се казва,
че стремежът на фирмата е да се избегнат традиционните правоъгълни форми на рекламните пана, без
това да се отразява на ефективността им. Новият
модел ще се ползва също за предоставяне на информация за градския транспорт и трафика, както и за
творби на местни художници, дизайнери и архитекти.
Градските власти трябва да се произнесат дали
одобряват проекта на специално заседание на 20 януари 2015 г.

ǻȕȋȈȘȐȧȐǸțșȐȧșȍșȗȖȘȈȏțȔȧȝȈȏȈȘȍȈȒȚȖȘȐȊǨǭǾÄǷȈȒȠ´
Унгарското предприятие
MVM Paks II и руската компания
НИАЕП подписаха три споразумения, касаещи изграждането
на два нови енергоблока в унгарската АЕЦ „Пакш“, съобщиха
от руската енергийна компания
„Росатом”. Реакторите ще бъдат руски, тип ВВЕР-1200. Споразуменията регламентират

параметрите на проектирането,
организацията на доставките и
строителството на двата нови
енергоблока. В подписаните документи са залегнали още: условията, свързани с тяхната
експлоатация и ремонти; доставките на свежо ядрено гориво;
третирането и съхранението на
отработеното ядрено гориво.

От тях става ясно, че руската
компания ТВЕЛ ще осигурява, както и преди, свежо ядрено гориво
за блоковете на унгарската АЕЦ,
а отработеното ядрено гориво
ще се връща от Унгария в Русия.
През 2014 г. Русия и Унгария сключиха споразумение за
сътрудничество в сферата
на мирния атом, в рамките на

което „Росатом“ ще построи
два енергоблока на площадката
на АЕЦ „Пакш“. Централата е
единствената действаща АЕЦ
в Унгария с мощност 2 ГВт и
осигурява 42% от генерираната
електроенергия в страната. Четирите действащи в момента
реактора са от типа ВВЕР-440.
За строителството на новите

енергоблокове в АЕЦ „Пакш“ Русия ще отпусне на Унгария държавен кредит, а отработеното
ядрено гориво ще бъде връщано
във федерацията.
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Когато пея, аз наистина мечтая, споделя легендарният певец
Страницата
подготви
Мартин Динчев

Един от най-успешните италиански изпълнители – Тото Кутуньо, ще
изнесе пореден концерт в
България на 31 март. Този
път певецът ще дойде за
шоу със своя бенд и с оркестъра на Софийската
филхармония в зала 1 на
НДК.
Освен като изпълнител Тото Кутуньо е известен и като много успешен
композитор. Негови песни
са в репертоара на звезди
като Адриано Челентано,

Жо Дасен, Джони Холидей
и много други. Според него

няма определена формула за
хубавата песен:
„Всичко е химия,
с а н т и м е н т и,
емоция. Но в изкуството трябва да си максимално искрен и
честен.”
Една от
най-емблематичните
му песни е
L’italiano: „Тя някак се отдели
от мен и заживя свой собствен живот… Където и да
отида по света, навсякъ-

де я знаят и пеят. В рефрена й първоначално мислех да изпея: „Оставете
ме да мечтая!“ Защото,
когато пея, аз наистина
мечтая. Това е голямата
цел на всеки артист – да
пресътвори своите съкровени мечти в изкуството,
с което се занимава. Това
са неговите емоции, чувства, надежди и болки. И
любови. Кой знае, може
пък след време да напиша песен, провокирана от
емоциите ми в България”,
споделя Кутуньо.
Билетите за концерта са на цена между 40 и
120 лв.

ǼȘȍȕșȒȐȧȚȒțȓȚțȘȍȕȐȕșȚȐȚțȚșȗȖșȚȖȧȕȕȖȒȐȕȖ
Ч е т въ р т о т о и з д а ние на фестивала на
ф р е н с к и я ф и л м, кой то
се проведе в ра мките
на „Киномания“, завърши,
но Френският културен
институт оставя вратите си отворени за почитателите на седмото
изкуство.
Зала „Славейков“ ще
продължи да посреща кинозрители и през следващите месеци. В ре-

довната кинопрограма
на културния център ще
бъдат включвани не само
френски заглавия, но и найдоброто от българското и
европейското кино.
В идните седмици киноманите ще могат да
видят фестивални хитове, като „Магия в полунощ“
на Уди Алън, „Невидимата
жена“ на Ралф Файнс, „Серена“ с Дженифър Лорънс
и комедията „Уикенд по

френски“.
За програмата на новия
киносалон ще
се грижи филмови ят разпространител
„А Плюс Филмс“,
който управлява своя собствена верига
кина с обекти в Пловдив,
Търговище, Враца и Видин.
Модерната мултифункционална зала се намира

на площад „Славейков” №3,
а програмата й може да
бъде намерена в сайта на
Френския културен институт.

„Албумът документира
посещението на Depeche
Mode в Берлин за два концерта и влиянието, което
групата има върху публиката. Градът има специално място в сърцата на

музикантите от Depeche
Mode. Групата е оставила следи там и филмът се
опит ва да улови цялата
тази специална връзка
между тях“, споделя режисьорът Антон Корбийн.

'HSHFKH0RGHșȕȖȊȖ'9'
Depeche Mode издадоха дългоочаквания CD/DVD
албум Depeche Mode Live in
Berlin. Под режисурата на
гениалния и дългогодишен
творчески партньор на
групата Антон Корбийн
изданието предлага два
безценни часа с неиздаван
до момента концертен материал.
Depeche Mode Live in
Berlin е заснет в О2 World
Berlin на 25 и 27 ноември
2013 г. по време на изключително успешното турне
на групата Delta Machine
Tour, посетено от 2,4 млн.
души в 32 държави. CD/
DVD албумът включва не

само изпълнения на песни
от последната им студийна творба Delta Machine,
но и някои от най-големите и незабравими класики
на групата, като Personal
Jesus и Policy of Truth.
Делукс версията предлага пълно потапяне на
ф е н ов ет е в с в ет а н а
Depeche Mode, защото бонус DVD-то Alive in Berlin
включва цялото шоу, бекстейдж кадри, множество
интервюта с групата и
фенове, както и специален
акустичен сет от клуб
Salon Bel Ami – най-стария съществуващ бордей
в Берлин.

Две години след смъртта на шестгодишния си
син при пожар в апартамента криминалният репортер Хенинг Юл се връща на работа с ужасни белези
по лицето и жестока рана в душата. Наново му се
налага да се доказва, за да си върне уважението на
колегите, бившата си съпруга и полицията.
Междувременно в палатка в парка е намерена
брутално убита млада жена. Полицията бързо намира заподозрян, но Хенинг, който отразява случая,
има усещането, че нещата не са толкова прости,
колкото изглеждат. Дали смъртта на младата жена
– студентка по кинематография, убита в палатката, където на другия ден е трябвало да започнат
снимките на неин филм, не възпроизвежда точно
мнимата смърт от нейния сценарий? Способността на Хенинг да намира отговори привлича вниманието на доста опасни и жестоки хора. Когато е
извършено второ убийство, той, оказал се случаен
свидетел, осъзнава, че трябва да открие истината,
преди да са отнети още човешки животи, включително и неговият собствен.
Авторът на книгата Томас Енгер е бил журналист, но загърбва успешната си кариера заради
литературата. Именно неговият дебют „Мнима
смърт” го превръща в международна сензация – романът е преведен на 23 езика и става бестселър в
15 страни. Писателят признава, че харесва епичното мислене: „Винаги са ме вълнували сложните
конструкции и заплетените интриги, включващи
множество герои. Обичам да пиша книги, които са
интересни и вълнуващи, като същевременно с това
изграждам по-мащабни и по-разтърсващи истории.
Това бе най-приятният, но и най-трудният аспект
от проекта. Всяко изречение ти казва нещо – не
само за конкретната книга, но и за всички следващи. Насладете се!“

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ÅǡǺǭǴǾǍǴǾǶǬǾǬǹǬǻǱǾǾǱǬǼǸǴǴµ ǳȦȉȖȗȐȚȕȖ

След успеха на първите два
филма от поредицата, които в
световен мащаб реализираха
приходи от над 2 млрд. долара,
„Хобит: Битката на петте армии“ ще завърши трилогията,
която е адаптация на шедьовъра на Дж. Р. Р. Толкин.
Финалната част довежда
до епичен завършек неочакваното пътешествие, на което

Билбо Бегинс се отправя заедно с Торин Дъбощит и Дружината на джуджетата. След като
отвоюва родната си земя от
дракона Смог, групата неволно е отприщила смъртоносна
сила. Разгневено, чудовището
изсипва бушуващата си ярост
над беззащитните мъже, жени
и деца от Езерния
град.
Обсебен преди
всичко от мисълта за съкровището, скрито в
недрата на Самотната планина,
Торин жертва приятелство и чест,
за да си го върне,
докато Билбо Бе-

гинс прави неистови опити да
го вразуми. Това тласка хобита към отчаяно и рисковано
решение, но напред предстоят
още по-големи опасности... Незабелязан от никого, освен от
вълшебника Гандалф, могъщият
враг Саурон е пратил легиони
от орки в изненадваща атака
срещу Самотната планина.
Когато над разразилия се
конфликт пада мрак, расите на
джуджетата, елфите и хората
трябва да решат – да се обединят или да бъдат унищожени.
Билбо се оказва принуден да се
бори за живота си и за този на
своите приятели в епичната
битка на петте армии, а бъдещето на Средната земя се крепи на ръба.

 Със своите 2 часа и 24 минути
това е най-краткият филм от поредицата
за Средната земя.
 Единствените актьори, които
участват и в шестте филма за Средната земя, са Иън Макелън и Кейт Бланшет.
 Преди промоцията на филма на фестивала Comic Con в Сан Диего няколко фенове си опънали палатки пред залата, за
да са сигурни, че ще се вредят за места.
Посред нощ били събудени от актьорите
Лий Пейс и Анди Серкис, които ги поздравили, дали им автографи и се снимали с
тях.
 В книгата цялата битка на петте
армии се развива само в една глава.
 Режисьорът Питър Джаксън е заявил, че това ще бъде последният му филм
за Средната земя.

ûħġĳģı
МАРШРУТИ
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ǼȈȕȚȈșȚȐȟȕȈȚȈȋȘȈȕȐȞȈȔȍȎȌțǹȍȊȍȘȕȖȐǩȈȓȚȐȑșȒȖȔȖȘȍ
Страхотните плажове

Светослав Загорски
Романтичните настроения, примесени с мистика и чудеса, всяка година
взимат надмощие в дните
около Коледа. Хората по
света са щастливи и отварят сърцата си за всичко, което ще ги откъсне
от сивото ежедневие,
дори и да звучи невероятно. Мнозина са тези, които
искат да видят и чудеса, а
има една точка, където те
са ежедневие – най-северния датски град Скаген.
На мястото, което
местните наричат Края на
света, може да видите необичайно и на пръв поглед
невероятно природно явление. В местността Гренен
се сблъскват вълните на
Балтийско и Северно море.
Там, където се срещат, се
образува пенлива линия,
разделяща тъмните от
светлите води. Въпреки
че водите им се срещат,
те не могат да се смесят,
тъй като са с различна
плътност. Едното море е
солено, а другото – не.
Явлението се наблюдава всяка година от стотици хиляди туристи, дошли
да видят градчето и неговите изключително красиви пясъчни дюни.
Географското положение на Скаген, както вече
споменахме, е много специфично. Той се намира в найсеверната част на тясна
издължена ивица, подобна
на малък полуостров, на запад от която е протокът
Скагерак, част от Северно
море, а на изток – протокът Категат, който вече
е част от Балтийско море.
На югоизток е заливът Олбек, а на югозапад – Танис.
Поради специфичната
географска локация, където проливите Скагерак и
Категат се срещат, морето е изключително бурно. Това е причината и за
честите корабокрушения в
миналото. Ето защо около
XV в. е построен

първият фар в Дания –
Випефюр.
Той бил важен за местните, които благодарение
на него можели лесно да
се върнат към домовете
си, тъй като край Скаген
често ставали корабокрушения. През 1850 г. на
мястото на стария фар е
издигнат нов, много по-висок, но постепенно започнал да се разрушава. Днес
той е реставриран до първоначалния си блясък. Него-

та трапезария на странноприемницата предлага
изключително вкусни ястия, с предвидим акцент
върху морските дарове.
Обстановката в самото градче е изключително
приятна. Къщите са красиви, боядисани най-често в жълто и с червени
покриви. Сред култовите
постройки е друг дом на
художници – този на Анна
и Майкъл Анхер. Всъщност
от цялата художническа
колония само Анна Анхер
е родена в Скаген. Бившата резиденция на двамата художници датира от
1884 г. и е разширена със
студио, проектирано от
Улрик Плешер през 1913 г.
Единственото им дете –
Хелга Анхер, е предоставила имота на фондация за
превръщането му в музей.
Заедно със съседния имот
от XVIII в. – Saxild House,
той показва много от картините на Анхер, както и
тези на техните приятели
художници.
Сред забележителностите на града е и

Попътна светлина за всеки кораб
в безкрайното море

вата реконструкция може
да се види малко на север
от града.
След Випефюр през
XVII в. е построен фарът
Хвидефюр, а през XVIII в. –
Грофюр. Трите са притегателно място за фотографи
от цял свят. Неслучайно
красят много календари.
Край Скаген има и девствени плажове. Разкошният пясък ги прави любимо място за почивка на
туристите. Местността
е изключително живописна. Към края на XVIII в. и в
началото на XIX в. районът
буквално страда от опустиняване, което спира
след засяването на различни видове треви, храсти и
дървета. Въпреки това са
оцелели две големи пясъчни дюни, включително огромната

Робер – най-голямата
плаваща дюна
в Дания. В деня на лятното слънцестоене, когато се почита свети Йоан,
тук се провеждат празници, разпалват се големи
огньове и се пеят песни.
Скаген е любимо място на короновани особи.
Датският принц Фредерик и семейството му
прекарват всяка лятна
ваканция в красивия град.
Заради дюните и плажа
местните смятат Скаген и полустров Ютландия
като своего рода Ривиера,
докато американците го
оприличават на Кейп Код –
причудливия полуостров в
щата Масачузетс.
Дюните и пясъците в
Скаген крият в себе си и
една от най-големите забележителности на града – Погребаната църква.
Това е старинен храм,
който през XVIII в. е бил
покрит почти изцяло от
пясък, като кулата му все
още се подава от дюните.
Но не бива да се заблуждаваме, че Скаген е

само и единствено олицетворение на суровата
и красива природа. В найсеверната част на полуостров Ютландия и континентална Европа малките,
закалени от тежкия климат рибарски общини, които от векове обитават
тези обрасли с пирен бърда и помитана от морето
брегова линия, се съединяват с една процъфтяваща
художническа колония и
туристите, които ги следват. Всички са примамени
от простия живот в Скаген. Много хора намират
светлината за необикновена. Тя е толкова необичайно красива, че през XIX
в. цяла школа – тази на
скагенските художници,
концентрира творческите
си усилия тук.
Малкият, но превъзходен музей „Скаген“ показва
творбите на местното
импресионистично движение от края на ХIХ в.,
вдъхновено от земни и
морски пейзажи, както и
от променливите цветове
и качеството на светлината тук. Писателите са
били също толкова развълнувани. Скаген е бил един
от любимите градове и на
Ханс Кристиан Андерсен,
който е черпил вдъхновение за творбите си от
това място. Исак Динесен
– псевдоним на датската
писателка Карен Бликсен,
пише голяма част от своята книга „Извън Африка”,
докато гостува в удивително очарователния, с
островръх покрив

хотел „Брьондумс“.
Той и до ден днешен
е една от емблемите на
Скаген. Скърцащи подове
и обзаведени със старинни
мебели заседателни зали
ви карат да се чувствате
като в частен дом, открояващ се с немалко стари
картини, дадени в замяна
на нощувка. 150-годишна-

Красивите къщички
в Скаген

Църквата, наполовина погребана
в пясъците

Известният хотел
„Брьондумс”

Интериор от къщата
на Анна Анхер

Музеят на плюшените
мечета.
Цялата колекция е от
близо 1000 играчки, принадлежи на Йона Тигесен и
включва много ценни експонати.
Но както може да се
очаква, и днес, и през вековете назад всичко в Скаген е подчинено на рибата.
Всяка сутрин на зазоряване местните жители избират най-доброто в един
подобен на хамбар Дом на
рибната борса, преди уловът да бъде разпратен с
кораби за пазарите в цяла
Северна Европа. Векове наред местните жители са
се прехранвали най-вече с
риболов.
От историческа гледна
точка датата на създаването на Скаген остава
неясна. Районът е бил слабо населен векове наред,
предимно със земеделци и
моряци. За тази местност
обаче пише още Плиний
Стари.
За произхода на името
пък има няколко странни
предположения. Това са
английските skeg (стърчащата част на корабен
кил), shag (рошава коса) и
шведското skagg (брада).
Но това едва ли е толкова важно за хилядите посетители на красивото
градче, които са пленени
единствено от дюните,
морето и впечатляващите
картини.
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BGN 400 M will be disbursed under
EU programs by the year-end
BCC management met with the Finance Minister
Massive disbursement
under the projects implemented with European funds
will be made in the remaining days of the year. The
amount is nearly BGN 400
million. This was announced
by Finance Minister Vladislav
Goranov at a meeting held on
Monday with BCC Chairman
Eng. Svetoslav Glosov and
Executive Director Eng. Ivan
Boykov. The enlarged Board
of BCC took at its last annual meeting a decision for

such a meeting on pressing
for the industry issues. The
talks discussed the topic
of the government decree
about checks of company
obligations before the transfer of funds for work done
on public procurement. The
Finance Minister explained
that the indication to municipalities is companies to be
checked in the e-register of
the National Social Security
Institute which takes a few
hours and will not delay the

payment procedures. Mayors
will inform the National Revenue Agency for the planned
financial transfers to contractors. Goranov pointed out that
the matter is about transfer
of funds over BGN 100,000.
From BCC appeal, if companies encounter difficulties, to
turn to the business organization. The Finance Minister
announced that the Fund for
energy efficiency will have
BGN 1 billion for sanitation
of prefabricated housing.

BGN 175 M under OPE will be
Our main resource will be disbursed by end-December
Eng. Dobromir Simidchiev, Chairman of the
Board of Directors of Fund FLAG:

directed to OPE projects
Mr. Simidchiev, what are
the priorities of Fund FLAG?
The fund priorities are
defined by its creation. It is a
financial tool but could easily
be called also institutional as
it is created with the mission
to assist beneficiaries in the
implementation of European
projects. This support is carried out in several directions.
One that is quite obvious is
providing financial assistance through loans. They
can be short, long, bridge or
with own participation. The
second very important role
of Fund FLAG, which in a
sense remains hidden, but
we insist on it, is that thanks
to the specific know-how that
we have and the access to
information we assist municipalities in building their
capacity to manage projects.
Hence FLAG does not act as
a commercial bank, which
allots funds and immediately
determines the interest rate
and how to make the repayment. We emphasize on
much more serious details
regarding the implementation
of the projects themselves.
The reason for this is that
often beneficiaries change
the approach, which leads
to a change in the conditions
also on our part. The truth is
that after becoming aware of
the different requirements,
local authorities want advice
from us. To a great extent we
teach them and assist them
in growing their capacity to
implement projects as ultimately in Bulgaria there are
264 municipalities. They have
quite a varied profile. Some
of them are not with so welldeveloped administrative capacity. Here comes the place
of our colleagues who help
them walk the needed way.
W h a t l ie s ah e a d in
2015?
Next year is important

because it is the last for the
actual implementation of
projects of the programming
period 2007 – 2013. In this
respect I think we have done
a very accurate estimate of
what we will need. Our main
resource will be directed to
the implementation of projects under OP “Environment
2007 – 2013”. The truth is
that it is the hardest program.
In a sense, the year 2015 will
be similar to the current one.
You know how difficult it was
for the state, municipalities
and the construction industry.
Suspension of the program
brought us stress. Applications accumulated and suddenly we had to approve a
large number of them. I hope
however next year things will
be much better because we
have no choice but to complete the planned projects.
We are faced with hard work
on OPE, OPRD and especially preparation for the
new programming period.
Therefore 2015 will be a key
year. We, as well as our colleagues from the Ministry of
Environment and Water and
from the Ministry of Regional
Development and Public

Works are working actively
in defining the parameters
of OPE. It again seems to
be complicated and severe.
Its character is such. Hence,
we have to find our place, so
that we support the beneficiaries.
It is envisaged beneficiaries under “OPE 2014 – 2020”
to be water operators, not
municipalities. We have to
take steps at national level
that will make the water sector more competitive. OPE is
a tool to achieve this goal. No
program is working for itself.
Things are pretty tied. We are
planning the reforms so that
the operational program assists them to the maximum.
Ultimately OPE grants funds
allocated by the European
Union. They need to be deserved. Never before has the
European Commission taken
a firmer stance regarding our
country and the reform of the
water sector. The message is
very simple – we either make
the changes that we have
promised and such as we ourselves have accepted or the
operational program will not
exist. Now we have to work
and do things the right way.

“Another BGN 175 million under OP “Environment
2007 – 2013” will receive
beneficiaries by end-December. This is good news
for municipalities and the
construction sector because
the money is a breath of
fresh air after the suspension of payments under the
program. So, the total volume of disbursed funds will
amount to nearly BGN 2.65
billion,” answered to a question of “Stroitel” newspaper
Ivelina Vasileva, Minister of
Environment and Water, during a briefing. This happened
thanks to the good work of
the Managing authority and
the beneficiaries. In the last
two months we had intensive
payment. During this period
municipalities received funds
to the amount of BGN 158
million. This along with other
two measures taken by OPE,
namely analysis and summary of all information on
the program, identifying the
causes of delay– appealing
the tender procedures and
force majeure, we managed
to reduce the risk of loss of
funds to EUR 22 million. Recall that in early November
it ranged between EUR 145
and 205 million. We hope EC
to recognize our conclusions
but there will be loss on the
program,” said Vasileva and

added that has been submitted the last for the year
report on certification to the
amount of BGN 412.5 million.
In her words, at 15 December financial corrections under OPE amount to
nearly BGN 170 million, in the
period April – July this year
were imposed sanctions on
municipalities worth BGN 117
million.
Minister Ivelina Vasileva
said that under the program
currently are implemented
243 projects, completed
are 200. The total budget
amounts to nearly BGN
3.5 billion. It is distributed
between the priority axes,
which are associated with
the most important goals –
construction of ecological
infrastructure in the sectors
“Water” and “Waste’” and
those concerning preservation, maintenance and management of the protected areas. The Minister noted that
the past year was not easy
in the implementation of the
operational program. “Work
on it is a challenge for our
beneficiaries but with them
successfully for years we
overcome the obstacles and
move forward,” added Vasileva and stressed that currently
implemented and put into operation sites in sector “Water”
serve 250 thousand people.

“Thanks to these, residents
can now boast with better
living conditions. The loss
of water in the water supply
network has decreased. The
majority of the population of
Bulgaria is already connected to the sewage system,”
added Vasileva. The Minister
pointed out that the population served by the landfills is
about 1.35 million people and
from the projects under implementation it will reach 2.9
million people.
Vasileva expressed confidence that is supported
policy related to improving
the air quality. Only measures taken in Sofia Municipality lead to reducing nearly
5 times the air pollution with
fine particulate matter on the
territory. In four major cities –
Pleven, Stara Zagora, Varna
and Burgas urban transport
is renewed with new trolley buses and this measure
helps to improve the air quality in the regions.
“The Ministry of Interior
currently uses the equipment to combat damages
and consequences of flooding purchased under the operational program “Environment 2007 – 2013”. Activities
dealing with the damages on
the territory of flooded areas
in Galabovo are assisted,”
added Minister Vasileva.
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ǹȉȓȢșȢȒȕȈȋȐȋȈȕȚȐ
ȕȈȜȐȕȈȓȐȚȍȊȀǳ
Футбол

ПСЖ срещу „Челси” и „Сити” срещу
„Барса” са перлите на елиминациите
Страницата подготви
Теодор Николов
В централата на УЕФА в Нион
бе изтеглен жребият за осминафиналите в Шампионска лига. Еврошампионът „Реал” (М) извади
късмет и ще трябва да преодолява
немския „Шалке 04”, което изглежда
сравнително лесна задача. „Байерн”
(М) също може да е много доволен,
след като ще се изправи срещу украинския „Шахтьор” (Донецк). Тимът на Димитър Бербатов среща
опасния „Арсенал”. Англичаните
са амбицирани и могат да бъдат
считани за фаворит в този сблъсък. Двете истински мегадербита

обаче се заформиха между френския шампион ПСЖ и „Челси”, от
една страна, и „Барселона” и „Манчестър Сити” – от друга. И двата
мача предвещават голям заряд. Мениджърът на „Челси” Жозе Моуриньо
предварително заяви, че най-много
иска парижани за опонент. Сега
мечтата му се сбъдна, но да видим
дали лондончани ще успеят да продължат напред.
„Сити” пък със сигурност е ужасен от ударното трио на испанския
колос „Барса”. „Небесносините“
като на магия се класираха за следващата фаза на турнира след успех
в последния кръг над „Рома” с 1:0.
Сега обаче нещата изглеждат дос-

е предложението – неговото и моето, което бе единодушно прието.
Задачи винаги трябва да има, докато има теоретична възможност за
класиране. Гони се третото място.“
Специалистът ще подпише договор

за 3 години, който ще е валиден от
1 януари 2015 г.
Ивайло Петев е човекът, който
стои зад бързия възход на „Лудогорец”. Той пое тима от Разград още
докато бе в Б група. Между 2010 и
2013 г. с „Лудогорец” Петев успя да
спечели две титли на България и
една купа на страната.
Самият той заяви, че за него е
голяма чест да поеме поста на селекционер на националния отбор по
футбол на България. Негов помощник
ще е Алекси Желязков. За подготовката на вратарите ще отговаря
Любомир Шейтанов, а кондиционен
треньор ще е Роко Перота.

Батков:

ǼȐȕȈȕșȖȊȖȚȖșȢșȚȖȧȕȐȍ
ȕȈÄǳȍȊșȒȐ´ȍȏȈȚȘțȌȕȍȕȖ
Собственикът на „Левски” Тодор Батков призна,
че клубът има проблеми с
получаването на лиценз за
евентуалното си участие
в европейските клубни
турнири през следващата
година. Той говори пред
медиите след провеждането на общото събрание на
клуба. „Ще изплатим по-голямата част от още една
заплата на първия отбор.
„Левски” го е имало и винаги ще го има. Клубът е
оцелявал и съм убеден, че
ще се върнем по-силни.
Финансовото ни състояние е затруднено, но аз
съм умерен оптимист. Не

бива обаче някой да очаква, че нещата ще са същите като при господин Чорни, а малко по-късно и при
мен. Вече няма да харчим
пари за недоказани чужденци, които да се чудим
как да махнем. Бюджетът
за следващата година не
бива да надхвърля 8 млн.
лв. Макар и трудно, ще
трябва да решаваме проблема с лиценза. Не мога
да си представя „Левски”
да не играе в Европа“, каза
Батков. Той обяви и някои
промени в Управителния
съвет на клуба. Негов
председател ще е Иво Тонев, а Константин Бажде-
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Сноуборд

ǫǹǶǺǮǽǴǽǾǺǼǴȃǱǽǶǴǼǱǳǿǷǾǬǾǳǬ
ǝǮǱǾǺǮǹǬǾǬǶǿǻǬǻǺǽǹǺǿǭǺǼǰ
Националът Радослав Янков записа историческо за
българския сноуборд представяне в старт за световната купа в паралелните дисциплини. В италианския
курорт Кареза, Янков, който е и световен шампион за
юноши, завърши 18-и в паралелния гигантски слалом
за СК. Участие в него взеха 52-ма сноубордисти от
цял свят. „Нека се гордеем с него“, коментира Виктор
Жеков – главен треньор на националите по сноуборд.
На Зимната олимпиада в Сочи през 2014 г. Янков зае
престижното 21-во място на паралелен слалом и 25-о
на паралелен гигантски слалом.

та по-трудни и едва ли един супер
Агуеро ще е достатъчен за продължаването.
Ето и всички 1/8-финални двойки
в турнира:
„Пари Сен Жермен” – „Челси”
„Манчестър Сити” – „Барселона”
„Байер” (Леверкузен) – „Атлетико”
(Мадрид)
„Ювентус” – „Борусия” (Дортмунд)
„Шалке 04” – „Реал” (Мадрид)
„Шахтьор” (Донецк) – „Байерн”
(Мюнхен)
„Арсенал” – „Монако”
„Базел” – „Порто”

ǰȊȈȑȓȖǷȍȚȍȊȍȕȖȊȐȧȚȕȐȕȈȞȐȖȕȈȓȍȕșȍȓȍȒȞȐȖȕȍȘ
Решението бе взето след събрание на Изпълкома на БФС и бе
потвърдено пред журналистите от
неговите членове Кирил Домусчиев
и Николай Гигов. Според собственика на „Лудогорец” основната задача
на Петев ще е да класира България
на третото място в нейната група
за участие на Европейското първенство във Франция през 2016 г. Президентът на БФС Борислав Михайлов също потвърди новината и заяви:
„Представяме ви новия треньор на
националния отбор Ивайло Петев.
Йордан Лечков отговаря директно
за националните отбори, имал е разговори с различни кандидати и това
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ков остава изп. директор.
„Взе се решение Управителният съвет да бъде
от седем души. Първоначално ще бъдат четирима, а след това ще се
увеличат до седем. Искам
да намерим качествени
хора. По мое предложение
председател на УС ще
е Иво Тонев. Вече имам
неговото съгласие. Константин Баждеков остава
единствен изпълнителен

директор. Ще има и хора
от Националния клуб на
привържениците и тръст
„Синя България”. Надзорният съвет напуска по свое
желание Христо Друмев,
който обаче продължава да е част от синята
общност. Изказахме му
своите благодарности и
му подарихме грамота. На
негово място влиза Минко
Герджиков“, обясни Тодор
Батков.

Баскетбол

Тити:

ǙǬǵǮǱǼǺȋǾǹǺȅǱǳǬǶǼǴǱǸǺǾǭǺǼǬ

Краят на баскетболни я „Левски” е съвсем
близо. Както е известно, клубът попадна във
финансова криза заради
проблемите с основния
акционер и сега едва бере
душа. Има голяма вероятност двубоят с „Цибона”
в събота и следващият с
„Цървена звезда” в Адриатическата лига да са последните за тима.
„ Къ м т о з и м о м е н т
шансовете са 10 към 90
процента. Спортистите
носят вярата в себе си до
последно, но това е дори
прекалено оптимистично,
което казвам. Толкова е
тежко положението. Съзнанието ми не може да го
побере, че е възможно да
спрем да съществуваме,
но всеки изминал ден доказва обратното“, каза
Папазов, след като получи
награда по време на „Синя
звездна класация“.

„Пожелах си в годината на юбилея да спечелим
поне едно отличие, а успяхме да спечелим три от
три. Много хубава година, но за съжаление с лош
край. Сега единственото,
което си пожелавам, е да
съществуваме. Положението е тежко и трябва
да намерим решение до
края на месеца. За съжаление към днешна дата
няма никакви изгледи да се
справим с тази ситуация”,
допълни той.
„Обяснявам си положението в клуба с тежкото
състояние на държавата.
Получиха се доста стрес ови с и туации, които
уплашиха много хора. Изглежда съвсем реално да
закрием клуба, защото има
само десет дни до края на
годината. Предстоят ни
разговори и се надявам да
дойде някой вълшебник“,
заяви още Папазов.

ǶȉȧȊȐȝȈȒȈȕȌȐȌȈȚȐȚȍȏȈÄǹȗȖȘȚȐșȚȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈ´
На 22 декември 2014 г. ще бъдат
наградени победителите според ежегодната анкета на „Нове Холдинг” за
спортист, отбор и спортист с увреждания на годината, както и „Треньор на
годината”.
57-ата поредна церемония по връчването на най-престижните награди
в българския спорт ще се проведе в
зала 3 на НДК от 19:00 ч.
Тази година събитието ще бъде
под патронажа на кмета на София
Йорданка Фандъкова.

След приключването на анкетата сред общо 125 гласували спортни
журналисти от 53 медии в челната
десетка в класацията „Спортист на
годината 2014” се нареждат (по азбучен ред):
Александра Жекова, сноуборд
Александър Костадинов, борба
Боян Петров, алпинизъм
Григор Димитров, тенис на корт
Иван Марков, вдигане на тежести
Кубрат Пулев, бокс
Мирослав Кирчев, кану-каяк

Станилия Стаменова, кану-каяк
Станимира Петрова, бокс
Цветана Пиронкова, тенис на корт
Най-заслужилите три отбора са
(по азбучен ред):
„Левски” (баскетбол)
„Лудогорец” (футбол)
Национален ансамбъл (художествена гимнастика)
В класацията „Спортист с увреждания 2014” първите пет атлети са
(по азбучен ред):
Ана Праматарова, лека атлетика

Гергана Баръмова, бадминтон
Михаил Христов, лека атлетика
Радослав Златанов, лека атлетика
Стела Енева, лека атлетика
Според 31-ата поредна анкета петимата финалисти в класацията „Треньор на годината“ са (по азбучен ред):
Виктор Жеков, сноуборд
Георги Дерменджиев, футбол
Ина Ананиева, художествена гимнастика
Константин Папазов, баскетбол
Павел Сяров, бокс
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ǭȓȝȐȚȍȏȈșȐȧȝȈȗȖȞȍȓȐȧșȊȧȚ
Вашингтон

Големите градове са готови за празниците с пищно украсени дървета
Невена Картулева
Има нещо, което отличава всяка Коледа от предишната. Това са празничните
дървета по света, обсипани
с пъстри играчки и бляскави
светлини. По тях можете
да видите камъни Swarovski,
цветя или пък фигурки на
морски обитатели. Пищната и понякога несъвсем
традиционна украса превръща това време от годината
във фантастична приказка.
Първите коледни дървета били отрупани с ангели,
рогове, феи и камбанки за
прогонване на злите сили.
Украсяването на елхи започнало в Германия през XVI в.
След това обичаят се разпространил из цяла Европа.
Самият Чарлз Дикенс описва
прекрасно коледно дърво, обсипано с кукли, дървени фигурки, бижута, малки музикални инструменти, играчки,
плодове и бонбони. В САЩ
били резервирани към окичените иглолистни растения,
но през XХ в. традицията
се пренася и там. Американците предпочитали високите до тавана дървета, като
ги допълвали с ръчно изработена украса. На Стария
континент пък залагали на
малките кокетни елхи, декорирани с марципанови сладки

Москва

„Лафайет“, Париж
Дортмунд

и сезонни плодове и ядки.
Днес коледните дървета
освен уют в домовете създават празнична атмосфера
и в големите забързани градове. Мегаполисите се състезават чии светлини ще са
по-впечатляващи и по-ярки.
Нещо повече – включването
на лампичките на коледното дърво се е превърнало в
празник, който събира хиляди
на площада.
Никога не е излишен
малко блясък, който да освежи студените и мъгливи
зимни дни. Дърветата грейнаха във всеки град и незаМадрид

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Рио де Жанейро

висимо какви са, те носят
коледния дух. Но някои от
тях носят и по хиляди килограми играчки и светещи
лампи върху себе си.
Пример за това е дървото в Дортмунд, което със
своите 45 м се прочу като
най-голямата коледна елха
в света. Хиляди гледаха
тържественото палене на
нейните светлини. Всъщност е сглобена от много
елхи, прикрепени във формата на едно голямо дърво.
Това пречи на Дортмунд да
кандидатства за официален
рекорд, но не намалява впечатляващия вид на елхата.
Светлините на най-ви-

В следващия брой очаквайте
ИНТЕРВЮ
Искра Михайлова,
председател на Комисията
по регионална политика на
Европейския парламент

соката в света плаваща
елха бяха запалени в Рио
де Жанейро, а Париж отново доказа, че е Меката на
стила и модата с дървото
в прочутия магазин „Лафайет“. Това пред катедралата „Нотър Дам“ пък е дарение от Москва с послание
за мир.
Коледната елха на Вашингтон стои близо до Белия дом и е осветена във
формата на елипса. Берлин
също засия с пищно украсено дърво на Потсдамерплац.
Стотици фойерверки осветиха небето във Вилнюс
при откриването на елхата
за 2014 г.

КСБ

МАРШРУТИ

2014 г. – Камарата
в събития и в срещи

Матера –
уникалният декор на
филмите за Христос

Годишната награда на ББАПБ
„Медия на годината“ за 2014 г.
за принос в областта на
пътната безопасност

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

Годишната награда за 2013 г.
на НСОРБ в категория
„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза
на юристите в България и
на Висшия съдебен съвет
за публикация в централния
печат на правна тематика и за
точно и обективно отразяване
дейността на съдебната
система
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц
В редакцията:
- Жоро, ти каква
зодия си?
- Телец.
- Така, пишем:
„Следващата седмица
Телците трябва да
си върнат дълговете,
иначе ги чакат големи
неприятности.“

Бисери от кухнята
В годишната работна
програма за 2015 г.
са предвидени близо
20 операции, като
най-много са
мерките в областта
на образованието
по втора и по
трета приоритетна оса

Забавен кадър

Трудно
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Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да споделим с вас радостното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от създаването на компания АКВАТЕК ЕООД!
Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от
кого да се учим. С годините натрупахме безценен
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА центрове.
Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изисквания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за
да могат да вземат най-правилното за тях решение.
Основната ни цел е постигането на отлично
изпълнение. Държим на качеството на проектите и
вложените материали, на доброто оборудване и на
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да
се наложи като марка на пазара.
Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20
години. Стремим се да сме в течение с новостите в
строителството на басейни, аквапаркове и СПА центрове. В много случаи сме били първите в България,
предложили нов за пазара материал или технология.
Горди сме със своя екип. С работата си през тези
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК
се превърна в институция в своята област.
Благодарим на всички наши партньори, клиенти
и не на последно място - на нашия екип за отличната съвместна работа и изразяваме категоричната
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

ʰʻʦʫˀ˃ʽˀʻʰ
˃ʫˀʺʽʿʽʺʿʰ

Дом на строителя

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg
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ʿ̨̨̛̬̖̖̦̏̔̚
̻̏̏ ˇ̶̛̬̦̌́

PU уплътнител и лепило
600 ml с UV устойчивост

SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ
ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

21 мм
38,70 лв./бр.

55°C

60°C

80°C

Разполагаме
с постоянни
наличности на
склад от сив
материал
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ʯ̌ ̡̡̛̭̏́̌̏
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

11,21 лв./бр.

8,89 лв./бр.

0,40 лв./кг
кварц/корунд

Цени за членове на КСБ

www.abc-enginering.eu
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Цените са без ДДС.

ʻʰˁʶʽ˃ʫʺʿʫˀʤ˃˄ˀʻʰʺʽʪʫʸʰ

ВЛАГОУСТОЙЧИВ
ШПЕРПЛАТ
BROWN FILM

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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