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КСБ ще отстоява малките и средните строителни фирми да са основните 
участници в изпълнението на Националната програма за енергийно обновление

 на стр.  5 стр. 6-7
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ИНТЕРВЮ КСБ
Евгений Иванов, 
изп. директор на ИАНМСП: Свилена Гражданска

Столичната община има готовност да 
стартира още през април търгове за са-
ниране по Националната програма за енер-
гийно обновление на многофамилни жилищ-
ни сгради. Това заяви зам.-кметът с ресор  
„Инвестиции и строителство“ Ирина Савина 
на открития форум за диалог на Столична-
та община с малкия и средния бизнес. В кон-
ференцията участваха и кметът на София 
Йорданка Фандъкова, зам.-кметът с ресор 
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
Любомир Христов, инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на Камарата на стро-
ителите в България, членът на УС и пред-
седател на секция „Високо строителство“ 

към КСБ инж. Илиян Терзиев, председателят 
на ОП на КСБ – Враца, инж. Росен Дудушки, 
кметове на райони и др. 

По думите на Савина пилотният обект 
ще е жилищен блок в жк „Дружба“ със 100 
апартамента. „В момента се съгласува про-
ектната документация на сградата. Тя има 
технически паспорт. Изготвят се и коли-
чествено-стойностните сметки. След като 
бъде подготвена методиката по програма-
та от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, ще обявим 
обществената поръчка за пилотната сгра-
да“, добави Савина. Според нея Министер-
ският съвет ще одобри указанията на 21 
януари.  

Камарата 
на строителите 
в България е един от 
най-активните ни 
партньори

Инж. Пламен Пергелов – 
член на УС на КСБ, 
председател 
на СД на „Вестник 
Строител” ЕАД:

И през 2015 г. в. „Строител“ 
ще продължи да защитава 
авторитета си на най-добро 
издание в бранша  на стр. 8

КСБ ще отстоява малките и средните строителни фирми да са основнитеИНТЕРВЮ
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КАТЕРИЧКА НА СТРОЕЖА

Коледа, Нова година... Много празници – 
много ядене. Фургонът на бригадата беше 
пълен с храна. Момчетата бяха донесли по 
нещо от вкъщи за първите работни дни след 
празниците – вита баница, баклава, кекс, на-
денички от домашното прасе. Масата в сре-
дата на помещението не се прибираше, за да 
може всеки по което и да е време да влезе да 
хапва. Но покрай всички поканени гости на 
масата се появи и един неканен. 

Работехме на голям обект под Витоша, 
обграден от могъщи 40 – 50-годишни смърчо-
ви дървета, които по проекта съхранявахме 
внимателно. Техен постоянен обитател се 
оказа... катерица. Тя се научи да влиза през 
малкото прозорче, което и през нощта оста-
вяхме отворено, за да се вентилира помеще-
нието. Отначало момчетата се радваха и не 
обръщаха внимание, но в един ден изреваха, 
че част от храницата беше изчезнала, друга 
– наядена с остри зъбки. Не оставаше и грам 
съмнение кой е шетал из фургона.

Решихме да хванем катеричката и да я 
предадем в Зоологическата градина. Не че 
това беше най-правилното за един див звяр, 

но пък трапезата, особено след тежък рабо-
тен ден, ни беше вкусна, а приказката – слад-
ка и напоителна. Така започна игра на котка 
и мишка. Всеки от бригадата според занаята 
си прилагаше различни подходи за залавяне на 
животинчето. Арматуристите изплетоха 
от тел решетка за капан, но „врагът” ги раз-
кри. Електротехниците намериха отнякъде 
устройство, което се включва в контакта 
и излъчва сигнали, плашещи четириногите, 
обаче нашето сигурно беше глухо, защото 
така и не ги чу. И продължаваше с набезите 
си. Дойде Йордановден, мина и Ивановден. 
Всичко вървеше постарому.

Последен с идеите си остана само бай 
Иван с булдозера. Но той пък какво можеше 
да направи, освен да мине с машината през 
фургона? Затова предложи да зачислим на 
храна към бригадата опашатия дявол. Все 
пак нали това е смисълът на Божите праз-
ници – да приемеш на трапезата дори врага 
си, особено когато той е толкова достойно 
настоятелен.

   
От тухларната Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Делегация на КСБ заминава на двудневно 
посещение в баварската столица

Инж. Джани Антова, гл. експерт
„Международна дейност“ - КСБ

Представителна делегация от Кама-
рата на строителите в България начело 
с председателя инж. Светослав Глосов за-
минава на двудневно работно посещение в 
баварската столица Мюнхен, където ще 
се срещне с ръководството на Немската 
строителна федерация (HDB), представи-
тели на Европейската федерация на стро-
ителната индустрия (FIEC) и директори на 
Асоциацията на строителната индустрия 
на Хесен-Тюрингия (BiW BAU). В рамките 
на визитата ще бъде посетено Световно-

то изложение за архитектура, строителни 
материали и системи BAU2015, което се 
провежда на две години и е насочено към 
всички участници в строителния процес 
– инженери, проектанти, представители 
на бизнеса. Енергийна и ресурсна ефектив-
ност, сгради и ползватели са част от те-
мите на конференциите в съпътстващата 
програма на изложението, в които делега-
цията на КСБ ще участва. Нейният състав 
включва още изп. директор на Камарата 
инж. Иван Бойков, председателя на ОП на 
КСБ - Бургас, инж. Николай Николов и инж. 
Джани Антова - гл. експерт „Международна 
дейност“.

Мирослав Еленков

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД за-
почва годината с 19 нови инвестиционни 
проекта на стойност 357 хил. лева. От 
общия обем средства над половината, 
или 200 хил. лв., ще бъдат предназначени 
за реализиране на договори за присъеди-
няване извън столицата. Най-много сред-
ства са предвидени за присъединяване на 
клиенти в Благоевград - 49 000 лева. Това 
става ясно от прес съобщение на ком-
панията. 

В електроразпределителната мрежа 
на София ще бъдат вложени 137 000 лева, 
като най-голямата инвестиция в обем на 
40 000 лева ще бъде за подмяна на транс-
форматор, реконструкция на трафопост 

и кабел ниско напрежение в район „Сту-
дентски“, посочват от компанията.

„През 2014 г. ДКЕВР е увеличила це-
ната на електроенергията за потре-
бителите в Западна България с 13%, но 
въпреки това делът на ЧЕЗ е продължил 
да намалява и вече е едва 0,7%. Това оз-
начава, че от 100,03 лв. месечна сметка 
на битов клиент за поддържане и раз-
витие на мрежата и за подобряване на 
обслужването в Западна България оста-
ват едва 68 ст. Този минимален дял е 
недостатъчен компанията да поддържа 
и развива най-дългата електроразпреде-
лителна мрежа в България – 60 хил. км, и 
да подобрява обслужването за над 2 млн. 
клиенти с желаните темпове”, поясняват 
от ЧЕЗ.

Десислава Бакърджиева

България ще бъде представлявана в Съ-
вета на управителите на Черноморската 
банка за търговия и развитие от зам.-ми-
нистъра на финансите Карина Караиванова. 
Министерският съвет определи тя да заеме 
поста на управител за България и да замени 
вицепремиера по икономическото развитие в 
периода 2013 - 2014 г. Даниела Бобева.

Черноморската банка е независима меж-
дународна институция с регионален харак-
тер. Дейността й е насочена към финанси-
ране и насърчаване на регионални проекти 
от публичния и частния сектор, както и към  
поощряване на търговската активност 
между страните акционери. България е със 
статут на страна учредител и членството 
й дава възможност за участие в разпределя-
нето на финансовия ресурс на банката.
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

20 януари      
Доц. д-р инж. Георги Годинячки, 
член на Комисията за ЦПРС

Поради демонстрирания в послед-
ните седмици повишен интерес към 
световния архитектурен конкурс 
Wienerberger Brick Award срокът за пода-
ване на заявки за участие беше удължен 
– до края на януари 2015 г. 

Големият брой изпратени проекти в 
последните дни на изминалата година 

и продължаващите запитвания по те-
мата подтикнаха „Винербергер” да даде 
възможност на повече архитекти да се 
включат в престижния конкурс. До края 
на настоящия месец ще могат да се 
подават заявки за номинации на нови 
проекти, както и да се допълва инфор-
мацията по вече подадени проекти за 
участие. От компанията припомнят, че 
освен попълнен формуляр – заявка, е не-
обходимо да се изпратят снимки и архи-
тектурни планове на кандидатстваща-
та сграда, както и кратка обяснителна 
записка, описваща основната архите-

ктурна идея на проекта и приложените 
строителни материали. 

Българските номинации ще участ-
ват в локална селекция, където ще пре-
мерят сили помежду си. През март ще 
бъдат отличени проектите, които ще 
продължат в световната надпревара. 
През юни независимо жури от изявени 
архитекти и архитектурни критици 
ще определи финалистите (около 50 
измежду 300 номинации), които ще се 
борят за голямата награда. Целият на-
граден фонд на международния конкурс 
е 27 хил. евро.

Ренета Николова

Камарата на строите-
лите в България и екипите 
на оперативните програми 
„Региони в растеж“ и „Окол-
на среда“ обединяват уси-
лията си за успешно стар-
тиране на проектите през 
новия програмен период 
2014 – 2020 г.  Това стана 
ясно по време на срещите, 
които изп. директор на Ка-
марата инж. Иван Бойков 
проведе със заместник-ми-
нистъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и ръководител на 
ОПРР Деница Николова и с 
ръководителя на ОПОС Яна 
Георгиева. 

На срещите бяха об-
съдени основни въпроси 
относно старта на нови-
те  оперативни програми, 
както и ключови акценти,   
свързани със сътрудни-
чеството между инсти-
туциите и бизнеса за ус-
пешното изпълнение на 
проектите. 

„След един реализиран 
програмен период институ-
циите, общините и строи-
телният бранш вече имат   
натрупан опит в работата 
по европроекти. Ясни са и 
грешките, последствията 

от които имаха най-тежко 
отражение върху изпълни-
телите“, заяви изп. дирек-
тор на КСБ инж. Бойков. 
„Затова целта ни е с общи 
усилия и съвместна работа 
да предотвратим повто-
рението на тези пропуски, 
да не допуснем налагане на 
финансови корекции и да 
усвоим по най-добрия начин 
европейските средства 
през новия период“, допълни 
той. „Вестник „Строител” 
ще играе много важна роля 
в целия процес на комуни-
кация, идеята ни е да от-
делим  страници, които да 
станат платформа за дис-
кусии по въпроси, свързани 
с работата по двете глав-
ни строителни програми 

–  ОПРР и ОПОС, място за 
обсъждане на проблемите 
и търсене на пътища как 
да сме си  взаимно полезни. 
Вестникът се чете нався-
къде“, обобщи инж. Бойков.

„За да не мултиплицира-
ме негативния опит от по-
следната година и половина, 
още в началото ще поста-
вим акцент върху регулаци-
ите на ниво бенефициенти 
в програмата“, коментира 
зам.-министър Деница Ни-
колова. „Нашите усилия са 
насочени към облекчаване и 
унифициране на нормативи-
те, правилата и условията 
през новия програмен пери-
од; необходимите законови 
промени, регламентиращи 
отношенията в строител-

ния бранш, възможностите 
за финансиране на проекти 
с публично-частно парт-
ньорство“, допълни тя. „Ка-
тегорично мисля, че има 
място за такава платфор-
ма за диалог между браншо-
вата организация и адми-
нистрацията и че можем да 
работим заедно по редица 
теми, като напр. енергий-
ната ефективност, интег-
рираната градска среда,  
да коментираме електрон-
ното управление, начина на 
електронно отчитане на 
нашите проекти“, каза още 
Николова.

На срещата с Яна Геор-
гива, ръководител на ОПОС, 
бяха дискутирани въпроси-
те, свързани с ефектив-

ността на проектите от 
гледна точка на инженер-
ните решения, нуждата от 
стандартизирани докумен-
ти, контрола и качеството 
на изпълнение на  обектите, 
необходимостта от регла-
ментиране на статута на 
подизпълнителите. Това са 

Вестник  „Строител” предоставя платформа за обсъждане на проблемите 
при реализацията на проектите и съвместното търсене на решения

и темите, които ще се об-
съждат на страниците на 
изданието на КСБ. 

Инж. Бойков запозна 
ръководителите на опера-
тивните програми с пред-
ложенията на Камарата 
във връзка с изготвянето 
на нов ЗОП, касаещи  подиз-
пълнителите,  и посочи, че в 
следващия брой на вестник 
„Строител” като приложе-
ние ще бъде публикувана на 
български език Европейска-
та директива за общест-
вените поръчки, която дава 
ясен регламент на матери-
ята в сферата. 

Об лекче н и  тръж н и 
процедури, унифицирани 
документи, единна номен-
клатура на СМР, строги 
нормативи за проектиране 
и надзор - това са част от 
насоките, по  които Камара-
та и оперативните програ-
ми ще си взаимодействат. 
Договорено беше и провеж-
дането  на регулярни работ-
ни срещи. 

Снимки Денис Бучел



4 СТРОИТЕЛ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА петък, 16 януари 2015

 ДОСТАВКА и ПРОДАЖБА на  
строителни материали и изделия.

 ПРОИЗВОДСТВО и продажба 
на бетонови разтвори 
и асфалтови смеси.

 ПРОИЗВОДСТВО на добавъчни 
материали – скални материали 
за битумни смеси и настилки 
за пътища, самолетни писти 
и други транспортни площи.

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ и РЕМОНТ на:
 ВиК мрежи и съоръжения
 хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения
 пътища и пътни съоръжения
 гражданско и промишлено строителство
 газопроводи и топлопроводи

www.dragiev-co.bg

Емил Христов

Изпълнението на ре-
формата  за подобря-
ване  на ВиК сектора е 
важен ангажимент, кой-
то България трябва да 
изпълни като условие 
за привличане  на евро-
пейски средства. Това е 
заявила министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството Ли-
ляна Павлова на първата 
от поредицата работни 
срещи, посветени на ВиК 
реформата у нас, с учас-
тието на областни упра-
вители, представители 
на Министерството на 
околната среда и водите, 
Националното сдружение 
на общините в България, 
ВиК дружества и асоци-
ации, стана ясно от съ-
общение на пресцентъра 
на МРРБ. В разговорите 
са участвали още зам.-
министър Николай Нан-
ков, Радослав Русев – съ-
ветник на министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството в 

сектор ВиК, и експерти 
от  ве дом с твото.

Министър Павлова е 
подчертала, че ако стра-
ната ни не изпълни анга-
жиментите си по Нацио-
налната стратегия за 
развитие и управление на 
отрасъл ВиК и европейски-
те изисквания в областта 
на екологията и качест-
вото на питейната вода, 
няма да можем да разчита-
ме на европейско финанси-
ране за сектора. 

Реформата е важно 
условие и за реализира-
не на проекти по Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 - 2020”, ре-
сурсът по която е 2,5 
млрд. лв. „Основната цел 
на промените е да дове-
дат до предоставянето 
на по-качествени услуги, 
както и да се намалят за-
губите на питейна вода, 
което е сериозен проблем 
за страната“, каза още 
министър Павлова, като 
уточни, че за завършване 
на реформата са нужни 
три години. 

По време на срещата 
Радослав Русев е пред-
ставил стъпките, които 
ще бъдат направени. Той е 
посочил, че ВиК услугата 
у нас се влошава както за 
снабдяването, така и за 
отвеждането и пречист-
ването на водите. „В мал-
ко градове са изградени 
пречиствателни станции 
за отпадъчни води, а от-
там идват проблеми с еко-
логичното законодател-
ство на ЕС“, допълнил той.  

По отношение на пи-
тейната вода Русев е 
откроил проблемите с 
качеството в някои реги-
они и с прекъсваемостта 
и налягането в тръбите.  
По думите му България е 
на първо място в ЕС по 
разлика в цената на услу-
гата. В някои дружества 
в страната се плаща под 
1 лв. за куб. м, докато в 
други цената надхвърля 
3 лв. Според разчетите 
за покриване на заложе-
ните критерии във всеки 
регион са нужни инвести-
ции в осреднен размер 200 

Националната програ-
ма за саниране ще започне 
с най-големите и сложни 
сгради през тази и следва-
щата година и ще продължи 
до 2020 г. Това каза минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова 
пред БНТ. Тя уточни, че мо-
гат да бъдат обновени над 
1 милион жилища в близо 80 
хил. блока.

„Даваме шанс на соб-
ствениците в многофамилни 
сгради във всички населени 

места да получат до 100% 
финансиране. Това ще бъде 
възможно само през първите 
две години от програмата и 
само за най-големите здания 
- с над 36 апартамента. През 
следващата година ще про-
дължим програмата и с ев-
ропейско финансиране извън 
панелните сгради“, подчерта 
министър Павлова. 

От изказването й стана 
ясно още, че 130 км магис-
трални отсечки ще бъдат 
пуснати в експлоатация през 
2015 г. Това са участъците 

Министър Лиляна Павлова: 

млн. лв. Планира се поне 
половината да се набавят 
чрез фондовете на ЕС, а 
останалите - от други 
източници – държавния 

бюджет, собствени ин-
вестиции на ВиК опера-
торите, заемни, държавни 
и общински средства. „Об-
ластните управители са 

важен участник в процеса 
на реформата като пред-
ставители на държавата 
в асоциациите“, отбелязал 
Русев. 

Промените са необходими, за да може 
страната ни да усвои средствата по ОПОС

Елица Илчева

Министерският съвет 
ще гласува съвсем скоро 
средства за реставрира-
не на няколко паметника на 
културата с национално и 
световно значение, за да се 
превърнат в привлекателни 
обекти от културно-истори-
ческия туризъм. Средства-
та ще бъдат отпуснати на 
Министерството на култу-
рата, а изпълнител на про-
ектите ще е Националният 
исторически музей.

Идеята е на премиера 
Бойко Борисов и се е родила 
след големия успех на вече 
реставрираните крепости 
Белчин (500 хил. посетители 
за година), Царевец (250 хил. 
платени), Перперикон (200 
хил.) и Созопол (над 1 млн.). 
Той съобщи намерението си 
след среща с ген. секретар на 
ЮНЕСКО Ирина Бокова, която 
беше на посещение в България. 

Елица Илчева

Предстои мащабен ре-
монт на НДК. Това съобщи 
министърът на културата 
Вежди Рашидов. Той уточни, 
че води разговори с минис-
търа на регионалното раз-
витие и благоустройството 

Лиляна Павлова за осигуря-
ване на финансирането на 
проекта.

По предварителни из-
числения за ремонта ще 
са необходими минимум 
50 млн. лв. Идеята е сред-
ствата да се осигурят 
по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 
2020“.

От откриването на НДК 
през 1981 г. сградата е само 
частично ремонтирана. В 
момента ръководството на 
двореца изготвя цялостен 
анализ за състоянието на 
зданието, за да прецени как-
во трябва да включва бъде-
щият проект.

между Дупница - Благоевград 
и Сандански - Петрич на АМ 
„Струма“ и цялата АМ „Ма-
рица“. 

„Обявен е търгът за две 
от отсечките на лот 3 и оч-
акваме през лятото да избе-
рем изпълнител. До ноември 
ще направим сеизмична, еко-
логична и техническа оценка 
и на лот 3.2  от „Струма“, за 
да изберем най-подходящия 
вариант за преминаване 
през Кресненското дефиле. 
Процедурата за избор на из-
пълнител ще бъде проведена 
през 2016 г.“, уточни минис-
търът.

Първият от тези супер-
обекти ще бъде крепостта 
на Асенeвци на Трапезица. 
Другите са реставрация-
та на базиликата „Плиска“, 
проучванията на комплекса 
Перперикон и довършване на 
ремонта на Националния му-
зеен комплекс.

В НИМ вече е постъпил 
идейният проект за Трапези-
ца от великотърновския арх. 
Пламен Цанев. Строител-
ството ще следва стриктно 
археологическите останки, 
издигащи се в някои участъ-
ци на 6 - 8 м височина. 

Голямата базилика „Плис-
ка“ е катедралната църква в 
старата ни столица. Изгра-
дена е в периода 866 – 872  г. 
от цар Борис I с помощта на 
бъдещия римски папа Формо-
за и на византийския архие-
пископ Николай от Хераклея. 
Дълга е 100 м и широка 30 м. 
Това я прави най-голямата 
християнска църква в Евро-
па. По-дълга е с 20 м от „Све-
та София” в Константинопол 

и „Сан Пиетро” в Рим. Изгра-
дена е не с дребни ломени 
камъни и тухли, а с огромни, 
правилно одялани квадри от 
бял варовик. Към храма са 
прилепени сградите на го-
лям манастир – скрипторий, 
на площ от десетки декари. 
Църквата и манастирът са 
срутени по време на осман-
ското владичество. Проуче-
ни са археологически. 

Перперикон е неголямо 
римско, византийско и бъл-
гарско селище. Но в него има 
огромно древнотракийско 
скално светилище, издялано 
в скалите от траките 1500 
- 2000 г. преди византийци и 
българи да се установят по 
тези места. 

В Националния музеен 
комплекс ще бъдат експони-
рани 70 хил. картини, икони и 
скулптури, дело на българско-
то изобразително изкуство 
през последните 14 века. 
Необходими са средства за 
последния етап от мащабния 
проект. 
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„Националната програ-
ма е огромно предизвика-
телство. Правителство-
то свърши своята работа 
- осигури средствата. 
Сега предизвикателство-
то е пред нас - общините, 
бизнеса и гражданите. До 
този момент направихме 
редица срещи. Една от 
тях беше с  Камарата на 
строителите в България. 
Благодаря им за съдей-
ствието и за поставени-
те въпроси по темата“, 
каза кметът Йорданка 
Фандъкова и допълни, че 
София ще се включи ак-
тивно в програмата. „Ва-
жно е да убедим хората да 
участват не само заради 
100-процентовото финан-
сиране, но и заради ефек-
та след реновирането на 
домовете им“, поясни тя.

„Възложих на районни-
те кметове да проведат 
срещи с домоуправители 
на етажните собствено-
сти и те вече работят 
по задачата. Ще бъде съз-
дадено експертно звено, 
в което ще се включат 
архитекти, инженери и 
външни специалисти. То 
ще се ръководи от екипи-
те на главния архитект 
Петър Диков и зам.-кмета 
Савина“, обясни тя.

„Подкрепяме макси-
мално осъществяването 
на Националната програ-

ма и ще работим  за ус-
пешното й реализиране. 
Камарата твърдо ще от-
стоява позицията си, че 
малките и средните фир-
ми трябва да са основни-
те участници  в изпъл-
нението на мерките за 
енергийна ефективност“, 
подчерта инж. Светослав 
Глосов. 

По думите му КСБ е 
предоставила на МРРБ 
и Столичната община 
предложенията си по ме-
тодиката за програма-
та. „Сега е важно да  има 
широко популяризиране на 

програмата за обновя-
ване на многофамилните 
жилищни сгради, за да мо-
гат повече сдружения на  
собственици да участват 
и наистина да използват 
тази изключително ценна 
възможност“, каза предсе-
дателят на Камарата.    

„70 хил. са сградите, 
строени по индустриа-
лен способ. Те са основно 
в София, Пловдив, Варна, 
Бургас и Русе. До дни ме-
тодическите указания и 
образците по Национал-
ната програма ще бъдат 
публикувани на сайта на 

МРРБ“, поясни Гергана Бла-
гиева директор на Дирек-
ция „Жилищна политика“ 
към МРРБ. Тя подчерта, че 
се осигуряват средства 
за мерки, предписани в 
енергийното обследване. 
Няма да се финансират 
нови асансьори. 

„През 2016 г. ще се 
търси възможност  по 
Националната програма 
да бъдат обхванати и по-
малките жилища“, допълни 
Благиева.

 „След като правител-
ството прие да покрива 
25-те процента съфи-
нансиране по схемата 
за обновяване по „ОПРР 
2007 – 2013“, интересът 
на гражданите се увели-
чи. Една от най-големите 
трудности бе създаване-
то на сдружения на соб-
ствениците“, каза тя. 
По думите й проектите 
по „ОПРР 2014 – 2020“ за 
реновиране на сгради ще 
стартират през 2016 г. 
Те ще са за здания с под 
36 апартамента.  

 от стр. 1

Енергийната ефек-
тивност (ЕЕ) е от най-
важните теми не само 
за Столичната община, 
но и за цялата страна. 
Опитваме да я включва-
ме в сферите транспорт, 
образование, екология, 
социална и културна ин-

фраструктура. Един от 
положителните ефекти е, 
че по този начин се оси-
гурява работа на бизне-
са. Не е тайна за никого, 
но в годините на тежка 
финансова криза Столич-
ната община е най-го-
лемият инвеститор. По 

проектите на София ра-
ботят стотици друже-
ства като изпълнители 
или подизпълнители. Това 
е важен ефект, защото 
успяхме да запазим ниски 
нива на безработица. Съ-
щевременно въведохме 
частични мерки за енер-

Йорданка Фандъкова, кмет на София: 

Ирина Савина, зам.-кмет  с ресор „Строителство и инвестиции“: Любомир Христов, зам.-кмет с ресор 

„Транспорт и транспортна инфраструктура“: 

Основите на устойчивото 
енергийно развитие на София за-
почна през 2006 г., когато старти-
рахме работа по първите проекти 
за въвеждане на частични мерки за 
ЕЕ. Голяма част от 700 общински 
сгради беше в изключително окаяно 
състояние. Опитахме се да изгот-
вим програма и да осигурим сред-
ства за тяхното постепенно рено-
виране. През периода 2012 – 2014 г. 
успяхме да реновираме цялостно 76 
учебни сгради. През 2015 – 2016 г. 
ще имаме точните цифри за ико-
номията на енергия. Столичната 
община търси различни източни-
ци на финансиране за енергийна 
ефективност – ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013“, държавния и 
общинския бюджет. Най-много са 
собствените средства. 

Един от положителните при-
мери е проектът „Реализация на 
инвестиционни дейности за нама-

ляване на консумацията на енергия 
в 9 училища на територията на 
райони „Илинден”, „Студентски”, 
„Красно село”, „Връбница”, „Искър”, 
„Нови Искър”, „Възраждане”, „Сла-
тина”, „Кремиковци” на Столична 
община”. Мога да кажа, че иконо-
мията след осъществяването му 
е 319 015 лв.

В периода 2015 – 2017 г. ще се 
обновят 65 сгради. Със средства 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 
2020“, Националния доверителен 
екофонд, Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо прос-
транство и други източници ще 
се финансират 45 здания (вж. каре 
Енергийно обновяване на общинския 
сграден фонд 2015 - 2017 г.). С пари 
от столичния бюджет ще се рено-
вират още 20.  

До края на месеца ще разпо-
лагаме с данни, колко сгради са 
допустими по Националната про-

грама за енергийно обновление на 
многофамилни жилищни сгради. За 
нас е важно в максимално кратки 
срокове заедно с районните кме-
тове да направим съответната 
организация и да започне процесът 
на реновиране. Трябва да се пребо-
рим за максимално голямо финан-
сиране от този един милиард. Тук 
има най-много сгради, строени по 
индустриален способ, най-много 
домакинства, които се нуждаят да 
намалят своите сметки за отопле-
ние и електрическа енергия. 

В програмата могат да се 
включат жилищни сгради с над 36 
апартамента. Всички останали 
масивни монолитни сгради до 36 
апартамента ще могат да се въз-
ползват от европейско финансира-
не по ОП „Региони в растеж", която 
ще бъде отворена през 2016 г. и е 
отново със 100% безвъзмездна по-
мощ.

През последните няколко 
години работим изключител-
но интензивно за осигуряване 
на инвестиции в сферата на 
транспорта. Насочваме сред-
ства не само към строител-
ството на метрото, но и към 
изграждане и обновяване на 
улици и булеварди. И във всич-
ките проекти се опитваме да 
внедрим мерки за енергийна 
ефективност.  

През тази година ще стар-
тираме изпълнението на систе-
мата за управление на трафика 
в София. Средствата са осигу-
рени чрез заем от Европейска-
та инвестиционна банка. В края 
на януари ще бъде подписано 

споразумението с финансовата 
институция. След като бъде из-
градена, около 1 млн. лв. годишно 
ще бъдат спестени от намаля-
ване на въглеродните емисии и 
времето за престой в кръсто-
вище ще бъде намалено с 30%. 
Ще бъде понижено с около 9% и 
количеството на използваното 
гориво. Системата ще обхване 
130 кръстовища. С пари от зае-
ма ще се доставят и 5 трамвая 
и 110 автобуса. Приоритетно 
на кръстовищата ще се пускат 
превозни средства на градския 
транспорт и такива със спе-
циален режим на движение. 

Работим и по подмяната на 
уличното осветление в София. 

Енергийно обновяване 
на общинския сграден 
фонд 2015 - 2017 г.
Образователна инфраструктура
24 училища и детски градини по ОП „Региони в рас-

теж“ 
Район „Красна поляна” – 3 училища: 

 123 СОУ „Стефан Стамболов”; 57 СОУ „Св. Наум 
Охридски”; 147 ОУ „Йордан Радичков”

 Район „Надежда” – 6 детски градини и 5 учи-
лища: 

 ОДЗ №115 „Осми март”; ЦДГ №152 „Връбница”; 
ОДЗ №15 „Чучулига”; ОДЗ №27 „Детска китка”; ОДЗ 
№90 „Веса Паспалеева”; ЦДГ №170 „Пчелица” 

 15 СОУ „Адам Мицкевич”; 16 ОУ „Райко Жинзифов”;  
54 СОУ „Св. Иван Рилски”; 102 ОУ „Панайот Волов”; 141 
ОУ „Народни будители” 

Район „Връбница” – 1 детска градина и 3 учи-
лища: 

 42 ОДЗ „Чайка”
 62 ОУ „Христо Ботев”; 70 ОУ „Св. Климент Охрид-

ски”; 140 СОУ „Иван Богоров”
Район „Илинден” – 3 детски градини и 3 учи-

лища:
 ЦДГ №53 „Света Троица”; ОДЗ №51 „Щурче”; ОДЗ 

№179 „Синчец”
 Бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън”;  3 

СОУ „Марин Дринов”; 113 СОУ „Сава Филаретов”
8 училища по Национален доверителен еко-

фонд (НДЕФ) – МОСВ
 29 СОУ, р-н „Сердика“
 85 СОУ, р-н „Кремиковци“ 
 146 ОУ, р-н „Връбница “
 90 СОУ, р-н „Люлин “
 11 ОУ, р-н „Изгрев “
 86 ОУ, р-н „Витоша “
 44 СОУ, р-н „Подуяне“
 142 ОУ, р-н „Красно село “

3 училища и 1 детска градина по Финансов 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство

 91 НЕГ, р-н „Възраждане“
 138 СОУ, р-н „Слатина“
 125 СОУ, р-н „Младост“ 
 ЦДГ №149, р-н „Сердика“

осветление, ефектът от 
което е два пъти по-ни-
ско потребление на ток в 
сравнение с енергоспес-
тяващите осветителни 
тела, а спрямо обикнове-
ните е 8 - 10 пъти. То е 
заложено и в проекта за 
третата линия, чието 
строителство предстои 
да започнем през тази го-
дина.

Инсталациите за пре-
работка на биологичните 
отпадъци в Хан Богров 
са изцяло зелени. Те са за 

производство на електри-
чество. В същото време 
пилотният проект за ос-
ветление, който започнах-
ме, също е насочен към на-
маляване потреблението 
на енергия. Той стартира 
миналата година с под-
мяна на осветителните 
тела по бул. „Цариградско 
шосе”. Мисля, че ефектът 
се вижда. Тази година 
предстои да бъде сменено 
осветлението и в „Друж-
ба”, Банкя и центъра на 
града. 

Снимки Денис Бучел

гийна ефективност в 90% 
от общинските сгради.  
Успяхме през последните 
години цялостно да обно-
вим 76 учебни сгради.

Столичното метро 
осигурява най-екологичния 
транспорт. Използват се 
технологии, които позво-
лят намаляване потребле-
нието на енергия. Новите 
линии, които изграждаме 
до Бизнес парка и летище 
София, ще са изцяло с LED 
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Мирослав Еленков

Г -н  Иванов,  каква 

равносметка бихте на-

правили за изминалата 

година и за постигнато-

то от Изпълнителната 

агенция за насърчаване 

на малките и средните 

предприятия?

Изминалата 2014 г. 
беше доста активна за 
Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малки-
те и средните предпри-
ятия (ИАНМСП). Успяхме 
да реализираме редица 
прояви и да стартираме 
нови проекти. Продължи-
хме да работим по някол-
ко основни направления, 
предоставяйки комплекс-
на услуга на българските 
МСП за повишаване на 
тяхната конкурентос-
пособност, развитие на 
иновационен потенциал и 
излизане на международ-
ните пазари. 

Преди всичко предпри-
ехме необходимите стъп-
ки и успяхме да удължим 
срока за изпълнението на 
проекта за насърчаване 
на експорта, финансиран 
по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност 
2007 – 2013” чрез Европей-
ския фонд за регионално 
развитие до април 2015 г. 
Целта е не само да усво-
им оставащия финансов 
ресурс по него, а най-вече 
да реализираме в макси-
мален обем заложените 
по проекта дейности.

През изминалата го-
дина организирахме 23 
национални участия в 
международни изложби 
и панаири в чужбина, в 
които се включиха 344 
български предприятия. 
21 от тях са реализирани 
с европейски средства, 
а другите 2 – изцяло с 
финансиране от нацио-
налния бюджет. Този ин-
струмент за подкрепа 
на нашите производите-
ли с времето се доказа 
като много ефективен, 
което се потвърждава 
от подчертания инте-
рес от българските фир-
ми за участия в подобни 
промоционални прояви. 
Най-важното е, че в ре-
зултат на тази дейност 
качественият български 
продукт става все по-
познат на европейския и 
чужди пазари, договарят 
се сделки за износ, сключ-
ват се договори с чуж-
дестранни партньори, а 
в крайна сметка нашите 
компании печелят.

Все по-голям интерес 
срещат провежданите 
от нас търговски мисии 
в чужбина. През 2014 г. 
представителите на 176 
български предприятия 
взеха участие в 13 посе-
щения, в рамките на кои-

то се организираха дву-
странни срещи, бизнес 
форуми, визити на големи 
търговски вериги, бизнес 
семинари за запознаване 
с чуждестранния опит в 
конкретни производстве-
ни сектори. Анализите 
сочат, че участието в 
този вид промоционални 
прояви води до увелича-
ване обема на българския 
износ за приоритетни 
чуждестранни пазари, 
повишаване на експорт-
ната култура на пред-
приемачите, адаптиране 
на нашите продукти към 
съответните изисквания 
в другите страни, както 
и внедряване на добри 
производствени и тър-
говски практики. И през 
изминалата година про-
дължихме с провеждането 
на обучения и семинари за 
фирмите за прилагане на 
успешни експортни прак-
тики. Само през 2014 г. 

общият брой участници 
в тях е близо 860 души, 
предимно представители 
на бизнеса.

С цел предоставяне 
на аналитична марке-
тингова информация на 
българските предприя-
тия за възможностите 
за реализиране на техни-
те продукти на конкрет-
ни пазари в рамките на 
проекта „Насърчаване на 
интернационализацията 
на българските предпри-
ятия“ ИАНМСП разработи 
70 пазарни проучвания за 
42 държави за следните 
сектори: производство 
на мебели и дървообра-
ботване, напитки и хра-
ни, растителни масла, 
кюспета и шротове, об-
лекла, парфюмерия и коз-
метика, каучук, машини и 
оборудване. Бих искал да 
отбележа, че те са пре-
доставени за ползване 
на предприемачите аб-

солютно безплатно и са 
публикувани на нашата 
интернет страница и на 
Националния експортен 
портал.

През януари на 2014 г. 
обявихме 7-а конкурсна 
сесия в рамките на На-
ционалния иновационен 
фонд, чиято дейност ад-
министрира Агенцията. 
Считаме,  че  тя мина 
доста успешно. Само ще 
спомена, че в предиш-
ната, 6-а сесия са били 
подадени 67 проектни 
предложения, докато в 
7-ата те са 152 бр. Това 
е показател за растяща-
та популярност на НИФ 
сред бизнеса и научните 

среди, за неговата ефек-
тивност. В резултат на 
7-ата конкурсна сесия са 
класирани 52 проектни 
предложения от различни 
региони на страната. От 
тях 46 са научноизследо-
вателски и развойни и 6 
– за техническа осъщест-
вимост. 13 проекта са с 
действително сътрудни-
чество с научна организа-
ция, което представлява 
25% от класираните учас-
тници. 41 (79%) проекта 
са с координатор МСП. 
Одобрените предложения 
обхващат 10 сектора – 
машиностроене, електро-
ника и електротехника, 
фармация, хранително-

вкусова промишленост, 
ИКТ в сферата на пред-
приятията, творчески 
индустрии и др. Общата 
сума на договореното 
безвъзмездно финансира-
не е близо 10 млн. лв. 

С основание мога да 
кажа, че Националният 
иновационен фонд е запа-
зена марка за качество. 
От своето създаване до 
настоящия момент фон-
дът успя да се утвърди 
като успешна практика 
в България и добре рабо-
теща финансова схема, 
която е призната и от 
ЕК. Извършеният от ко-
мисията мониторинг на 
НИФ потвърди наличието 
на стабилни и ефективни 
контролни механизми в 
ИАНМСП.

В резултат на изпъл-
нението на проектите 
фирмите – бенефициен-
ти по НИФ, отчитат 
значително подобрение 
на икономическите си по-
казатели: увеличение на 
персонала (при 38,50% от 
анкетираните), въведени 
нови продукти на паза-
ра (79,3%), нови пазари 
(65,5%), увеличение на пе-
чалбата (68%), увеличава-
не на нетните приходи от 
продажби (71,4%).

Отпускането на бю-
джет за НИФ за 2014 г. 
и провеждането на нова 
конкурсна сесия е красно-
речиво потвърждение, че 
иновациите, научноизсле-
дователските дейности 
са сред приоритетите на 
държавата. Това е реална 
подкрепа, а също така и 
поета отговорност към 
научните среди и към 
бизнеса. 

Не мога да не споме-
на, че през изминалата 
година ИАНМСП сключи 

Евгений Иванов е завършил Техническия уни-
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на Управителния съвет и на Надзорния съвет на 
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От 16.09.2013 г. е изп. директор на Изпълнител-

на агенция за насърчаване на малките и средните 
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Евгений Иванов, изп. директор на ИАНМСП: 

Винаги намираме съдействие и подкрепа        
Снимка Денис Бучел
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       при реализиране на инициативи, свързани със сектора

първото за България спо-
разумение за финансиране 
на проектно предложение 
по програма „Евростарс”. 
Международният про-
ект TRIPLE-S Microscope 
с български партньор 
„АМГ Технолоджи“ ООД – 
микропредприятие със 
седалище в Ботевград, е 
класиран на 15-о място 
от общо 510 допуснати 
проектни предложения, 
постъпили в рамките на 
10-ата конкурсна сесия на 
„Евростарс”. До този мо-
мент проекти с българ-
ско участие не са преми-
навали прага на качество 
(с над 400 т.). Одобрява-
нето на предложението 
от групата на високо 
равнище на програмата е 
сериозно постижение за 
България. 

Какви са приорите-

тите на Агенцията за 

2015 г.?

Те са продиктувани от 
правителствената поли-
тика за развитието на 
малките и средните пред-
приятия, конкретизирана 
в Националната стра-
тегия за насърчаване на 
МСП 2014 – 2020 г.: Small 
Buisiness Act. Накратко 
могат да се определят 
като конкурентоспосо-
бност, експорт, инова-
ции. Бих искал да отбеле-
жа, че Агенцията поради 
спецификата на своята 
дейност и активни кон-
такти с браншови, рабо-
тодателски организации 
и фирми по-бързо улавя 
нагласите и настроени-
ята на бизнеса. Нашата 
задача е те да получат 
съответна реакция от 
страна на държавата.

Как  виждате  раз -

витието на малките и 

средните предприятия 

през тази година?

2014-а беше особено 
сложна за бизнеса. Труд-
ностите бяха свързани 
с няколко аспекта, преди 
всичко вътрешнополити-
чески. Честите смени на 
правителства водят до 
нестабилност, трудна 
предвидимост, което има 
негативен ефект върху 
пълноценната дейност на 
предприятията. Другият 
аспект е външнополити-
чески и дори геополити-
чески, като неминуемо 
рефлектира върху ико-
номиката на страната. 
Това са събитията в Ук-
райна и Арабския свят – 
региони, с които България 
е имала традиционно до-
бри икономически връзки, 
санкциите срещу Русия и 
контрасанкциите, а също 
така и цените на петро-
ла. Казусът КТБ също 
даде своето негативно 
влияние върху бизнес сре-
дата. Въздействие ока-
за и т.нар. преход между 

програмните периоди по 
усвояване на средствата 
от ЕС.

Въпреки това има ос-
нования и предпоставки, 
които вдъхват оптими-
зъм за 2015 г. Икономиче-
ската програма на прави-
телството предвижда да 
въведе редица облекчения 
за бизнеса, включващи 
ускоряване на въвежда-
нето на електронното 
управление, облекчаване 
на разходите и админи-
стративните процедури 
за стартиране на бизнес 
и изискванията за фи-
нансов одит за малките 
компании и едноличните 
търговци, намаляване на 
времето за регистра-
ция на бизнес, вдигане на 
прага за регистрация по 

ДДС. 
Това са 
част от 
целите и 
приорите-
тите в упра-
вленската програ-
ма на правителството, 
свързани с насърчаването 
на предприемачеството и 
осигуряването на иконо-
мически растеж.

Какво очаквате от 

новата ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 

2014 – 2020”? По кои оси е 

най-удачно да кандидат-

стват малките и сред-

ните предприятия?

На този етап все още 
е рано да се коменти-
рат схемите по новата 
оперативна програма за 
бизнеса, както и да се да-
ват конкретни препоръ-
ки. Програмата де факто 
все още не е финализира-
на, тъй като за нея няма 
окончателен отговор от 
Брюксел.

М и н и с т ъ р ъ т  н а 

и ко н о м и к а т а  Б ож и -

дар Лукарски определя 

като свой приоритет 

развитието на МСП. 

В тази връзка как ще 

подпомагате експорт-

ното ориентиране на 

стартиращи компании 

и излизането на външни 

пазари за микропредпри-

ятията?

В непрекъсната връз-
ка сме с екипа на ми-
нистър Лукарски както 
по текущи,  така и по 
дългосрочни въпроси и 
теми, свързани с малки-
те и средните предпри-
ятия. През тази година 
конкретно за развитието 
на интернационализаци-
ята планираните от нас 
дейности са в няколко на-
правления. Преди всичко 
това е информационно 
обслужване на бизнеса. 
Предвиждаме да прове-
дем обучения, свързани с 
насърчаване на предпри-
емачеството и интерна-
ционализацията на бъл-
гарските предприятия. Те 
ще са разделени в някол-
ко категории: подготов-
ка за износ, консултации 
за разработване на нови 

колекции за 
секторите 
мода и ме-

белно производство; обу-
чение на клъстери и бран-
шови асоциации, насочени 
към развитие на умения 
за разработване на ус-
луги за техните членове; 
за стартиращ бизнес с 
насоченост към младе-
жи и студенти; за жени 
предприемачи. Тоест ще 
има добри възможности 
както за стартиращи-
те компании и микроп-
редприятията, така и за 
онези, които имат повече 
опит в предприемаческа-
та дейност и експорта в 
частност.

Планираме да продъл-
жим и с промотирането 
на експортния потенциал 
на българските фирми и 
сектори чрез организира-
не на национални участия 
на международни специа-
лизирани изложби и пана-
ири в чужбина. Наред с 
това Агенцията ще под-
помогне включването на 
МСП в утвърдени между-
народни изложби и в стра-

ната. С това целим адап-
тирането на продуктите 
на изложителите към 
изискванията на пазара, 
придобиването от тях 
на умения за представяне 
пред чуждестранни парт-
ньори и в крайна сметка 
повишаване на конкурен-
тоспособността.

Включихме в програ-
мата ни за тази година 
провеждане на контакт-
но-информационни борси 
в страната. В рамките 
на този вид прояви учас-
тници са фирми и инсти-
туции, които предста-
вят продукти и услуги 
на стандартни излож-
бени щандове по време 
на провеждани междуна-
родни панаири и изложби 
или като самостоятел-
ни събития. Участието 
в  подобни борси цели 
представянето на проду-
кта пред специалисти и 
търговци, привличане на 
инвестиции и създаване 

на смесени предприятия, 
както и получаване на ин-
формация за изисквания-
та на пазара – митниче-
ски режим, задължителни 
такси, дистрибуционни 
канали, търговски мрежи 
и т.н.

П р е д в и ж д а м е  д а 
внедрим нова информа-
ционно-комуникационна 
система по проект по 
Оперативна програма 
„Административен ка-
пацитет“. Реализиране-
то му ще допринесе за 
намаляване на админи-

стративната тежест 
за бизнеса като цяло и 
за ефективно прилагане 
на тест за въздействие 
върху МСП на бъдещи по-
литики и нормативни ак-
тове.

Ще продължим органи-
зирането на международ-
ни бизнес форуми в стра-
ната с провеждане на 
двустранни срещи между 
български предприемачи и 
чуждестранни партньори, 
както и търговски мисии 
в чужбина.

Използвам случая да 
спомена, че е обявена 
13-а конкурсна сесия на 
съвместната програ-
ма „Евростарс“, която 
е един от финансовите 
инструменти за подкре-
па на научноизследова-
телската и развойната 
дейност. Крайният срок 
за кандидатстване е 5 
март 2015 г. Необходими-
те насоки за подаване на 
предложения и допусти-
мост, както и за работа 
с онлайн системата, са 
публикувани на нашата 
интернет страница, а 
допълнителната инфор-
мация може да бъде полу-

чена от експертите ни.

Агенцията и Кама-

рата на строителите в 

България имат изграде-

но добро партньорство. 

Мислите ли за съвмест-

ни инициативи?

Да, наистина, КСБ е 
един от най-активните 
ни партньори.  Винаги 
намираме съдействие и 
подкрепа при реализира-
не на нашите инициати-
ви, свързани със стро-
ителния сектор – било 
то участия в панаири и 
търговски мисии в чуж-
бина или бизнес форуми в 
страната. 

П р е з  и з м и н а л а т а 
година с успех се про-
ведоха редица прояви с 
участието на фирмите 
от бранша, сред които 
Българо-иракският биз-
нес форум в София и на-
ционалното участие на 
наши фирми в Междуна-
родната специализирана 
изложба за строителни 
технологии, оборудване, 
материали и интериор 
BAUTEC 2014 в Берлин. 
Продължаваме да разчи-
таме на партньорство 
от страна на Камарата, 
а на свой ред Агенцията 
е отворена за широко 
сътрудничество.

С какво ще се обърне-

те към читателите ни в 

началото на годината?

Бих искал да им поже-
лая успешна и благодат-
на година. Убеден съм, че 
повечето зависи от са-
мите нас. С оптимизъм, 
конструктивни решения и 
добра организация можем 
да реализираме набеляза-
ните цели и задачи.

„Баутек Берлин” е международен 
панаир за строителство и сградна 
техника. Успехът на изложението се 
базира на умелото съчетание на те-
мите, обхващащи основната конструк-
ция на сградата, и техниката, която 
се използва за нейната експлоадатия. 
Според бранша това е бъдещето в об-
ластта на строителните панаири. Из-
ложители са както производителите 
на строителни материали и системни 

доставчици, така и най-важните фирми 
от областите ВиК, отопление, венти-
лация, климатизация и електроинста-
лация. Изключително полезен и динами-
чен съпътстващ панел е SolarEnergy, 
посветен на фотоволтаиците. Всяка 
година с помощта на ИАНМСП и със 
съдействието на КСБ фирми от стро-
ителния сектор имат възможност да 
представят своите иновативни проду-
кти в рамките на изложението.
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Ренета Николова

Г-н Пергелов, преди 

година с решение на УС 

на КСБ  поехте ръковод-

ството на изданието на 

Камарата. Как оценявате  

изминалата 2014?

Като начало искам да 
спомена три неща. Първо, 
ние продължихме да раз-
виваме постигнатото от 
предното ръководство на 
вестника, което ни остави 
едни високи критерии за ра-
бота и за което благодарим 
на колегите. Второ - еки-
път на изданието е пре-
красен, млад, амбициозен и 
развиващ се с бързи тем-
пове колектив, който под 
ръководството на прокури-
ста и гл. редактор постиг-
на забележителен ръст при 
списването на вестника. 
Трето - избраният от УС на 
КСБ Съвет на директорите 
утвърди колективния стил 
при формирането на поли-
тиките и ръководенето на 
медията. 

2014 г. както за бранша, 
така и за изданието на Ка-
марата  бе трудна  и изпъл-
нена с предизвикателства. 
Основната задача на екипа 
да отразява в пълна степен 
многостранната дейност 
на организацията, нейните 
областни представител-
ства и строителните фир-
ми бе изпълнена.  Екипът 
на вестника работи, за да 
информира членовете на 
браншовата организация и 
фирмите, вписани в ЦПРС, 
както и отговорните ин-
ституции в сектора за 
дейността, политиките и 
позициите на Камарата, да 
популяризира нейните цели 
пред обществеността, да 
утвърждава авторитета 
й както в страната, така 
и в международен план. За 
периода са произведени 52 
броя от вестника, успешно 
са стартирани нови рубри-
ки, като на особена попу-
лярност се радва „Региони 
в растеж“. Освен към съз-
даването на висококачест-
вен професионален продукт, 
работата на дружеството 
бе насочена и в няколко дру-
ги направления. През изми-
налата година екипът на 
вестника организира  тра-
диционните годишни съби-
тия на Камарата, сред кои-
то Четвърта конференция 
„Предизвикателства при из-
пълнението на проекти по 
ОПОС и ПРСР“ – съвместна 
инициатива на КСБ и БАВ, 
Четвърти дискусионен фо-

рум „Строителството през 
2015 г. – перспективи и пре-
дизвикателства“, Годишни-
ят бал на строителя.

За отчетния период 
съвместно с ОП на КСБ – 
София, бяха проведени семи-
нар в Хисаря и Трета кръгла 
маса за модернизация на 
обществените поръчки. 
За трета поредна година 
вестникът бе медиен парт-
ньор и на конкурса „Златен 
отвес“ на ОП – Варна, както 
и на конкурса „Строителна 
корона“ на ОП – Плевен. На 
страниците на изданието 
беше отразено провеждане-
то на годишните отчетни 
събрания на областните 
представителства, еки-
път се включи и в редица 
мероприятия, инициирани 
от местните структури на 
Камарата. Сътрудничест-
вото ни с областните пред-
ставителства в Бургас, 
Пловдив, Ямбол, Русе, Мон-
тана, Ст. Загора, Велико 
Търново, Кюстендил, Перник 
и др. е много ползотворно. 
На страниците на издание-
то традиционно присъст-
ват материали за конкурса 
„Аз мога да строя“. През 
2014 г. вестникът организи-
ра и  3 пресконференции по 
възлагане на КСБ. Първата 
бе за законодателната ре-
форма в бранша, съвмест-
но на КСБ, КАБ, КИИП, с 
участието на арх. Борислав 
Борисов, ръководител на ра-
ботната група, изготвила 
пакета от законопроекти, 
уреждащи в най-голяма пъл-
нота целия инвестиционен 
процес в строителството. 
В БТА проведохме прескон-
ференция за предизвикател-
ствата пред изграждането  
на лот 3.2 от АМ „Струма” 
и необходимостта от ал-
тернативни варианти за 
преминаване на Кресненско-
то дефиле с участието на 
представители на научни-
те среди от УАСГ, Браншова 
камара „Пътища”, асоциаци-
ята за пътна безопасност  
и пътностроителните 
фирми. През август органи-
зирахме и традиционната 
пресконференция, която 
Камарата дава след при-
ключване на процедурата 
по чл. 20 от ЗКС, с участи-
ето на доц. Георги Линков, 
председател на ЦПРС. Във 
връзка с Деня на строителя 
за първи път подготвихме 
фотоизложба „Виж София – 
където строителството 
среща историята с бъде-
щето“ със съдействието 
на Столичната община. 

На страниците на из-
данието отразихме учре-
дяването на регионалните 
клубове, както и редовно 
информирахме за инициа-
тивите на строителите 
ветерани. Тъй като ролята 
на кореспондентите от ОП 
за нас е много важна и пла-
нираме тяхното участие с 
материали да се увеличава, 
проведохме тийм билдинг 
на екипа с кореспонденти-
те в х-л „Персенк“, Девин, 
както и обучение в рамки-
те на събитие на КСБ през 
ноември м.г. в Хисаря.

Електронното издание 

на вестника също продъл-

жава успешното си разви-

тие...

Не само - сайтът се ут-
върждава като най-бързия, 
сериозен и авторитетен 
източник на информация 
в сферата. Електронно-
то издание работи като 
информационен портал, 
включително в събота и 
неделя – модерен, актуа-
лен, със собствени новини 
и снимки. Тенденцията на 
посещаемост е само въз-
ходяща. Информацията се 
качва в реално време от 
мястото на събитието. 
Връзката със социалните 
мрежи Facebook и Twitter 
качи импресиите в него до 
над 2 млн. месечно, за го-
дината – около 25 млн. От 
следващата седмица стар-
тира и форумът на издание-
то. Целта е да улесним об-
ратната връзка с нашите 
читатели, да чуем идеите, 
препоръките и предложени-
ята им, за да отговорим по 
най-добрия начин на техни-
те очаквания. Надявам се на 
съдържателни коментари, 
интересни предложения за 
теми  и градивни препоръ-
ки към екипа на вестника. 

Да не забравя да добавя, 
че и през 2014 г. вестник 
„Строител“ не наруши тра-
дицията да печели поне по 
една награда. Всъщност 
получихме 2 - изданието на 
КСБ е „Медия на годината“ 
в класацията на Българска 
асоциация „Пътна безопас-
ност”. Съюзът на юристи-
те и Асоциацията на медиа-
торите също ни отличиха с 
грамота за приноса ни през 
годината за утвърждаване 
на медиацията. 

Така че, ако мога да 
 обобщя - 2014 бе динамич-
на, наситена със събития и 
успешна.

Какви са намеренията 

и плановете на ръковод-

ството на дружеството 

за 2015 г.?

Въпреки постигнати-
те резултати, за които 
вече споменах, екипът е 
мотивиран да работи още 
по-добре през 2015 г. Като 
издание на КСБ дейността 
на вестника кореспондира 
с основните насоки на Ка-
марата за 2015 г. Ще рабо-
тим за професионалното и 
качествено изготвяне на 
вестника. Плановете ни са: 
да продължим да популяри-
зираме позициите на Кама-
рата, нейните приоритети, 
да работим за утвърждава-
нето на авторитета на 
организацията чрез публи-
кации по актуални пробле-
ми, касаещи промените в 
законодателството – ЗОП, 
ЗУТ, въвеждането на типо-
ви договори, спазването на 
етичните норми в бранша 
и формиране на нетърпи-
мост към негативните 
явления, да засилим ролята 
на утвърдената рубрика 
„На прицел“, но с нейното 
развитие в посока публика-
ции, касаещи общи пробле-

ми пред целия сектор. Тези 
проблеми стоят не само 
пред строителите, те са и 
пред управляващите органи 
на оперативните програ-
ми, заради тях на общини-
те бяха наложени сериозни 
финансови корекции, пак 
поради тези причини има-
хме и замразяване на сред-
ствата по ОПОС и част 
от ОПРР. Недопустимо е 
да повтаряме грешките от 
изминалия период и да не се 
поучим от тях. Ето защо 
ще пишем по темата, ще 
съберем опита на строи-
телните фирми, общините, 
екипите на оперативните 
програми, за да представим 
научените уроци и да помог-
нем допуснатите пропуски 
да не се повтарят. Както и 
досега ще отстояваме ясна 
и конструктивна позиция 
при отразяване на предиз-
викателствата при подго-
товката, провеждането и 
реализацията на общест-
вените поръчки. 

Сред целите, които си 
поставяме, са и да развива-
ме добро сътрудничество с 
бъдещия Квалификационен 
център на Камарата за 
повишаване на професио-
налната подготовка, да 
разширяваме контактите 
с областните представи-
телства, да продължим и 
ползотворното си взаимо-
действие с НКСВ. 

Определено място в 
дейността ни е да орга-
низираме качествено  и 
на високо ниво както и до 
сега събитията, които 
традиционно всяка година 
провежда КСБ, в това число 
Четвърта маса за общест-
вените поръчки, Пета кон-
ференция за водния сектор 
- съвместно с БАВ, Пети 
дискусионен форум за стро-
ителството, годишната 

пресконференция на КСБ, 
Бал на строителя. 

Важно място отделяме 
и на засилване на ролята 
на кореспондентите на 
в. „Строител“ от област-
ните представителства 
на КСБ, на разширяване на 
международните контакти 
на изданието и партниране 
с подобни издания от ЕС с 
цел обмяна на опит и добри 
практики. 

Тук е мястото да кажа, 
че екипът на в. „Строител“  
заедно с водещи експерти 
е разработил и концепция 
за телевизионно предаване. 
След обсъждане и утвър-
ждаване от УС се надяваме 
тя да бъде реализирана.

Имаме и други идеи, 
които обаче ще обявим на 
по-късен етап, тъй като в 
момента са в процес на под-
готовка. 2015 г. се очертава 
като  наситена със събития 
и много работа, което ни 
радва, защото имаме капа-
цитет, искаме да работим  
и да се развиваме. 

Използвам възможност-
та на това първо интервю, 
което давам за вестника, 
за да изразя благодарност-
та на екипа за подкрепата 
и съдействието, което по-
лучаваме от УС на КСБ, от 
областните представи-
телства на Камарата и от 
редица водещи строителни 
фирми в бранша.

Практиката доказва 
всеки ден, че когато сме 
заедно, единни, когато за-
щитаваме интересите на 
строителите в целия ас-
пект на тяхната дейност, 
постигаме много.

Пожелавам на колегите, 
на читателите на вестни-
ка и на целия екип здраве, 
сили и много успешно реа-
лизирани цели през новата 
2015 г.!

Инж. Пламен Пергелов – член на УС на КСБ, председател на СД на „Вестник Строител” ЕАД:
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До седмица стартираме форум на 
сайта, целта е да улесним обратната 
връзка с нашите читатели
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Инж. Любомир Шербетов, изп. директор на „Водстрой ВT” АД:

Както човек не може да обича децата си по 
различен начин, така и аз не мога да отлича 
някой от обектите, върху които съм работил

Мартин Славчев

Инж. Любомир Шер-
бетов – изп. директор на 
„Водстрой ВT” АД и предсе-
дател на Областното пред-
ставителство на Камарата 
на строителите в България 
във Велико Търново, е роден 
на 11 ноември 1954 г. в ста-
рата българска столица. 

„Дюлгерската професия 
за мен не е семейна тради-
ция. Моята майка бе учи-
телка, а баща ми – общест-
веник. Аз и група приятели, 
с които израснахме заедно, 
решихме да се запишем в 
бившия Строителен техни-
кум „Георги Димитров” във 
Велико Търново, сега Профе-
сионална гимназия по стро-
ителство, архитектура и 
геодезия „Ангел Попов”. Там 
се роди моята любов към 
професията”, споделя инж. 
Шербетов. 

През 1980 г. той завърш-
ва УАСГ, тогава ВИАС, спе-
циалност „Хидромелиора-
тивно строителство”. След 
дипломирането си започва 
работа в бившето „Водно 
стопанство” във Велико 
Търново, което във време-
то претърпява множество 
трансформации. След като 
през 1998 г. дружеството 
е приватизирано, днес то 
носи името „Водстрой ВT” 
АД. 

„В началото бях помощ-
ник технически ръководи-
тел. Спомням си, че първият 
ми обект беше изграждане 
на рибарник за пъстърви. 
След това преминах през 
длъжностите технически 
ръководител,  групов техни-
чески ръководител, главен 
инженер, заместник-ди-
ректор, а от 1992 г. насам 

съм изп. директор на дру-
жеството. В периода 1987 
- 1989 г. бях на работа в Ре-
публика Куба като съветник 
към тамошното Министер-
ство на захарта по въпроси-
те, свързани с мелиорации-
те”, казва строителят. 

На въпрос, дали може да 
определи кой е любимият му 
обект, инж. Любомир Шер-
бетов отговаря: „Както 
човек не може да обича де-
цата си по различен начин, 
така и аз не мога да отлича 
някой от обектите, върху 
които съм работил. За всеки 
от тях имам спомени. А след 
като има спомени, значи ра-

ботата е била приятна”. 
През 1994 г. инж. Шербе-

тов започва изграждането 
на ПСОВ в Горна Оряхови-
ца. „Обектът беше много 
голям. Там за първи път в 
България въведохме мето-
да за заздравяване на ос-
новите чрез геомрежи. По 
това време те се внасяха 
от Англия. Новаторството 
в професията винаги е било 
предизвикателство за мен”, 
разказва той. 

В Германия строителят 
е участвал в изграждането 
на жилищни сгради, училища, 
спортни зали и др. „Сътруд-

ничеството с немските 
колеги, с които работихме, 
е оставило у мен много 
приятни спомени. Всеки 
от колегите е специалист 
в своята област. Мисля, 
че има какво да научим от 
тях”, смята изп. директор 
на „Водстрой ВT”. 

През изминалата 2014 г. 
инж. Любомир Шербетов 
участва в изграждането 
на друг интересен и об-
ществено значим проект 

– „Изграждане на подпорна 
стена, художествено ос-
ветление и туристическа 
инфраструктура за достъп 
до исторически резерват 
Трапезица в град Велико 
Търново”. Там вече има ли-
фтово подемно съоръжение, 
тип фуникулер, за достъп 
до хълма, което позволява 
на туристите да се качват 
и да разглеждат забележи-
телностите.

Атрактивното съоръже-
ние е изградено по проект 
на стойност 4,6 млн. лв., 
спечелен от Министер-
ството на културата с 

финансиране по ОП „Регио-
нално развитие”. Трасето, 
по което се движи новият 
лифт, е с дължина 135 м и 
наклон 30 градуса, а вмес-
тимостта на кабината е 
до 25 души. Лифтът стига 
от подножието на хълма до 
върха за по-малко от две ми-
нути. Това ново релсово съ-
оръжение е първото по рода 
си в България, като отгова-
ря и на всички европейски 
изисквания и стандарти за 

сигурност.
Пътническата линия, 

свързваща подножието на 
историческия хълм при гара 
Трапезица с върха на кре-
постта, разкрива пред ту-
ристите изключително жи-
вописни гледки към старата 
столица и нейните околнос-
ти. Освен че е монтирано 
т.нар. влакче, е изградено и 
архитектурно-художестве-
но енергоефективно освет-
ление на реставрираните 
участъци от крепостта и 
археологическите обекти. 
Най-осветена е Южната 
кула на Южната порта и 
близките до нея крепостни 
стени. В самото подножие 
на Трапезица е построена и 
подпорна стена, която ще 
обезопаси достъпа на ту-
ристическия поток.

„Проектите, за които 
можем да говорим, са много. 
На година изграждаме около 
30 обекта. През целия пе-
риод, в който се занимавам 
със строителство, общата 
цифра е станала доста го-
ляма. Разбира се, заслугата 
за това не е само моя, а на 
целия екип, с който съм ра-
ботил”, казва изп. директор 
на „Водстрой ВT” АД. 

Наскоро инж. Шербетов 
отпразнува своя 60-годишен 

юбилей. По този повод той 
получи поздравителни ад-
реси от ръководствата на 
КСБ и в. „Строител”.

„Бих искал да използвам 
случая, за да благодаря на 
председателя инж. Све-
тослав Глосов и колегите 
от на УС на КСБ, и на ръ-
ководството и прокуриста 
и главен редактор на най-
авторитетното издание 
за бранша”, заяви строите-
лят. 

От година и половина съм председател на ОП на 
КСБ – Велико Търново. Камарата е една от малкото 
организации, които във времето успяха да постиг-
нат своите цели. Едва ли има друг бранш, за който 
да е приет специален закон. 

КСБ успява да работи успешно с всички свои 
членове и се опитва да решава техните проблеми. 
Напоследък се обръща голямо внимание на малките 
и средните фирми, които през последните години 
страдат както от липсата на работа, така и от 
ненавременните плащания от страна на главните 
изпълнители на обектите. 

Трябва да се отдаде заслуженото и за дейност-
ите, които КСБ извършва за подобряване на нор-
мативната база, свързана със строителството. 
За съжаление поради политическата обстановка в 
страната не всички предложения бяха приети, но аз 
съм оптимист, че рано или късно и това ще стане 
факт. 

Благодарение на усилията на КСБ бяха осигурени 
средства от бюджета за разплащане с фирмите по 
проектите по спрените оперативни програми. 

Според мен членството в КСБ не трябва да бъде 
самоцел за ръководството на Камарата. Към нашата 
организация трябва да се присъединят само фирми, 
които са доказали, че са коректни в своята работа. 

Женен съм. Имам две деца – момче и 
момиче, както и внуче на 5 години. Мина-
лата година синът ми завърши УАСГ със 
специалност ВиК. Той работи при мен. В 
него като млад специалист виждам същия 
хъс за работа, какъвто имах и аз навреме-
то. Това няма как да не ме прави доволен.

През годините съм имал много хоби-
та. Занимавал съм се с нумизматика, с 
колекциониране на картички и др. Със 

спорт – също, както любителски, така и 
професионално – футбол, хандбал, турис-
тическо ориентиране. 

Сега много обичам да пътувам. Ви-
наги когато имаме свободно време, със 
семейството ми използваме възможност-
та да опознаваме както България, така и 
света. Освен това съм и ловец. Но може 
би основното мое хоби е любимата ми 
професия – строителството. 

Лифтовото съоръжение за 

достъп до историческия 

резерват Трапезица

С
ни

м
ки

 М
ир

ос
ла

в 
Е

ле
нк

ов
 и

 л
ич

ен
 а

рх
ив

 



10 СТРОИТЕЛ КСБ – ПРОЕКТИ петък, 16 януари 2015

Камен Горанов, 
експерт КСБ

В Европа има 1,5 млн. 
спортни центрове, включи-
телно със спортно-развле-
кателен характер, които 
в някои страни и региони 
представляват около 8% от 
общия сграден сектор. Зда-
нията използват около 40% 
от енергийната консумация 
в ЕС и съгласно анализите 
във Великобритания спорт-
ните съоръжения могат да 
достигнат до 10%  от го-
дишното потребление. Ето 
защо е необходимо ренови-
рането на подобни обекти. 
Именно с тази задача се е 
заел европейският проект 
Step-2-Sport NZEB (Nearly 
Zero Energy Building). Той е 
фокусиран върху енергий-
ната ефективност (ЕЕ) и 
реновацията на затворе-
ните спортни съоръжения. 
Сред тях с най-високо ниво 
на консумация са закритите 
плувни басейни, затова на 
тях е поставен акцентът. 
Проектът е разработен, 
за да подпомогне обновя-
ването на обектите. Той 
показва „стъпка по стъпка” 
укрепването на тяхната 
енергийна ефективност, за 
да достигнат постепенно  
„близки до нулата енергийни 
сгради” (БНЕС). Проектът 
трябва да изпълни изисква-
нията, заложени в последна-
та Директива 2012/27/EU за 
енергийната ефективност 
и Директива 2009/28/EU, 
стимулираща използването 
на енергия от възобновяеми 
източници. Според планове-
те се предвижда на всеки 
един милион евро, предоста-
вени като помощ от ЕС, да 
се обезпечат 10% енергий-
ни спестявания на най-мал-
ко 5000 домакинства, или 8 
GWh/y годишно. Към  2020 г. 
цялостното изпълнение на 
европейското законодател-
ство в областта се очак-
ва да постигне основните 
цели. Тогава всеки милион 
евро европейска помощ ще 
осигури най-малко 15 GWh/y 
годишно за ограничаване на 
загубите. През следващото 
десетилетие общността  
се надява да спести най-
малко 25GW/y годишно. На-
предъкът следва също да се 
измерва при инвестиция от 
собствениците на пилот-
ните обекти в постоянна 
енергия и повишена ЕЕ на 
сградите. 

При изпълнението на 
проекта Step-2-Sport NZEB 
са включени обекти в се-
дем страни на ЕС - Швеция, 
Полша, Португалия, Испа-
ния, Италия, Гърция и Бълга-
рия. Партньорите са LEITAT 
Technological Center (коорди-
натор на проекта), ICAEN 
и PICH architects (Испания), 
SPEED and MEDSOS (Гър-
ция), KAPE (Полша), SKANE 
(Швеция), IPPO и ASEA (Ита-
лия), Камарата на строи-
телите в България и „Енер-
гийна агенция“ – Пловдив,  и 
SELF ENERGY (Португалия).  
Пилотните спортни съоръ-
жения обхващат следните 
два вида обекти:   

 Плувни басейни: основ-
но те за закрити, защото 
имат най-висока енергийна 
консумация, произлизаща от 
необходимостта за затоп-
ляне на водата и от спе-
циалните вентилационни 
изиск вания.

 Закрити спортни 
обекти: многофункционал-
ни центрове, комбинирани 
зали, училища, интегрирани 
спортни съоръжения, с дру-
ги функции в същата струк-
тура, зали за хокей с ледени 
пързалки и др.

Общо са включени 22 
здания, повечето от които 
се ползват постоянно от 
ученици, студенти и други 
лица.

Основните задачи на 
Step-2-Sport NZEB за дости-
гане на енергийна консума-
ция, равна на нула или БНЕС, 
са:

1. Да предизвика енер-
гийно обследване на пилот-
ните спортни обекти и да 
се получи енергийното им 
сертифициране.

2. Да се идентифицират 
мерки, които да подобрят 
енергийната им ефектив-
ност при извършване на са-
ниране.

3. Да заинтересува соб-
ствениците на сградите за 
изготвените препоръки в 
енергийното обследване и 
сертифициране за извърш-
ване на инвестиции в рено-
виране на зданията.

4. Да предизвика и сти-
мулира провеждането и 
формулирането на самос-
тоятелна политика в тези 
страни - членки на ЕС, за 
енергийно обследване и ре-
монтиране на спортните 
обекти, за повишаване на 
енергийната им ефектив-
ност и намаляване на загу-
бите до нула или БНЕС.

5. Да се изпълнят препо-
ръките от общите енергий-
ни сертификационни схеми в 
ЕС за спортни сгради, под-
помагащи по този начин це-
лите на Директива 2010/31/
ЕU по чл. 11.9, който изисква 
Комисията да приеме обща 
свободна сертификационна 
схема за енергийното изпъл-
нение на нежилищни сгради.

6. Да разпространи в 
европейската общност ре-
зултатите от проекта за 
съществуващите пилотни 
спортни обекти като пър-
ва стъпка за внедряване 
на мерки в подобни здания, 
публични сгради и провеж-
дане на началото на вълна 
за енергийно обновяване на 
всички обекти за достигане 
на консумация, равна на нула. 

7. За окуражаване из-
ползването на възобновяеми 
енергийни източници като 
важен принос за достигане 
на целите чрез Програма 
20/20/20 за стимулиране на 
спестяването през 2020 г. 
на 20% от първичната кон-

сумация. 
Също така проектът  

Step-2-Sport NZEB има дъл-
госрочна стратегия за 
стимулиране изпълнението 
на стратегическите цели за 
достигане икономия от 20% 
от въглеродно-двуокисната 
емисия през 2020 г. чрез:

1. Увеличаване на броя 
на спортните обекти, кои-
то се стремят и провеждат 
политика за  намаляване на 
потреблението и достига-
не до клонящо към нула или 
БНЕС;

2. Нарастване на инвес-
тициите от собственици-
те на подобни здания за по-
вишаване на енергийната им 
ефективност чрез оценка на 
инвестиционната възвръ-
щаемост. 

3.  Преодоляване на фи-
нансовата бариера, като 
се осигурят средства и се 
стимулира прилагането на 
нови технологии и матери-
али.  

4. Подпомагане на из-
пълнението на Националния 
план за действие за енер-
гийна ефективност 2014 
- 2020 г., както и обещани-
ята на Международния кон-
вент на кметовете  и други 
международни организации в 
областта на инвестициите 
в ЕЕ. 

В периода 9 -12 април 

2014 г. се проведе първата 
работна среща по Step-2-
Sport NZEB за намаляване на 
енергийните загуби до нула 
в закрити спортни обекти. 
Дискусията бе организи-
рана от координатора на 
проекта - Научния инсти-
тут LEITAT Тераса, Испания. 
Следва да се отбележи, че 
центърът се занимава с 
теми като възобновяема 
енергия, модели за защита 
на природната среда, нови 
технологии за третиране 
на повърхности, наномате-
риали, микрорециклиране на 
отпадъци, аналитична хи-
мия, биоинвитро, борба сре-
щу рака и др. 

На срещата се извърши 
преглед на работната про-
грама на проекта, обсъжда-
не участието на всеки от 
партньорите в отделните 
й части, представяне и до-
клад на ръководителите на 
отделните позиции  в Step-
2-Sport NZEB. Освен това се 
разгледаха технически въ-
проси по изпълнение на Рабо-
тен пакет 2 и идентифика-
ция на отделните спортни 
обекти, както и обсъждане 
на следващите действия.

Дискутираха се вътреш-
ните режими на енергийно-
то регулиране и се търсеха 
различия в нормативните 
бази в отделните страни. 

Обсъдиха се въпросите за 
съответствието на нацио-
налните законодателства с 
европейското. Разгледа се и 
темата дали правното ре-
гулиране зависи от географ-
ското разположение на дър-
жавите. Например наличие 
на разлики в националните 
стандарти при  регулиране-
то в Швеция и това у нас, 
Италия и Португалия. 

Представителите на 
научния институт LEITAT 
направиха разяснения по 
подписаното  генерално 
споразумение с EACI (Из-
пълнителната агенция за 
конкурентоспособност и 
иновации).

Всеки от участници-
те в проекта направи свое 
кратко представяне. За цел-
та от страна на КСБ беше 
подготвен отделен доклад. 
В него подробно бяха разяс-
нени ролята на Камарата в 
строителния сектор, струк-
турата й, нормативното 
регулиране на нейната дей-
ност, проектите, в които 
е участвала. Освен това 
бяха разгледани и правна-
та уредба на дейността по 
енергийната ефективност 
(ЕЕ) в България, задачите за 
повишаване на ЕЕ до 2020 г. 
според нашия национален 
план и ЗЕЕ. 

Step-2-Sport NZEB пред-

вижда седем работни паке-
та с отделни ръководители, 
от които три са определени 
за координатора. КСБ ще 
участва във всеки един от 
тях, като при четири се 
изискват анализи и предло-
жения заедно с останали-
те партньори. Българска-
та страна ще организира 
провеждане на дискусия в 
Работна програма 5, като 
главен координатор е „Енер-
гийна агенция“ - Пловдив. 

През май 2014 г. беше 
подписан договор за консор-
циум в проекта Step-2-Sport 
NZEB.  В него подробно бяха 
отразени взаимоотношения-
та между партньорите и ко-
ординатора и финансовите 
правила и приходи на финан-
сиращата институция към 
проекта и тяхното разпре-
деление. 

На второто заседание 
29 - 30 септември в Атина 
всяка от страните запозна 
партньорите със спортни-
те обекти, които е вклю-
чила. От българска страна 
това са три самостоятел-
ни сгради. Първите две са 
на Националната спортна 
академия. Единият е  плувен 
басейн „Мадара” на бул. „Пра-
га” №21, 1622 м2 обследвана 
площ. Сградата е построе-
на през 1973 г. и се нуждае 
от реновиране. Състои се 
от басейн и самостоятелни 
съблекални. Отопляемата 
площ се равнява на общата 
застроена площ. При енер-
гийно ефективния анализ 
бяха изследвани  годишната 
топлинна енергия от „Топло-
фикация София“, финалното 
електрическо потребление, 
водното регулиране и вен-
тилационната система. 
Прецизно бяха анализирани 
съставките на крайното 
топлинно изразходване с цел 
предписването на мерки за 
редуциране на консумация и 
необходимите средства за 
това. Освен това се напра-
ви и точно предвиждане за 
възвръщане на инвестиция-
та. Това са и стъпките, по 
които тръгва собствени-
кът на спортните съоръже-
ния, за тяхното енергийно 
реновиране и спестяване на 
енергия през 2020 г. повече 
от 20%.

Вторият голям обект на 
НСА е многофункционална 
сграда, чиито реконструк-
ция ще подобри обучението 
на 700 студенти. Тя се нами-
ра в центъра на Студенски 
град и е с 4708 м2 РЗП. 

Третият пилотен спор-
тен обект са спортна зала 
и плувен басейн на  22 СОУ,  
бул. „Витоша“ №134. Той е 
собственост на Столич-
ната община, но е предос-
тавен за управление на  
Софийска спортна школа. 
Разгънатата застроена 
площ на обекта е 1873 м2 
като отопляемата е 1294 м2. 
Сградата е построена през 
1947 г. и е многократно ре-
монтирана.

Въпреки това се нуж-
дае от реновиране на ЕЕ.   
В сътрудничество със Сто-
личната община постиг-
нахме добри резултати в 
издаване на енергиен серти-

Плувният басейн „Мадара“ 

работи от 6.30 до 22.00 часа  

всеки ден целогодишно.  

В него се провежда обучение 

на студенти от НСА, както и 

на групи от деца по плуване. 

Сутрин и вечер е разрешено и 

използването му от  

външни лица

Вторият голям обект на НСА е многофункционална сграда, чиято реконструкция ще подобри 

обучението на 700 студенти
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фикат, който за съжаление 
е „F“, но след  реновиране ще 
постигне „В”.

Заедно с презентации-
те се проведе и дискусия за 
инвестиционните възмож-
ности за енергийното доиз-
граждане на всички спортни 
обекти. Беше подчертано, 
че изпълнението ще зависи 
от няколко фактора, между 
които: готовност на соб-
ственика за реконструкция, 
обемът на инвестицията 
и показателят ROI - въз-
връщаемост на вложените 
средства, и др. 

Координаторът, при-
помняйки становището на 
финансовите експерти от 
Европейската агенция за 
конкурентоспособност и 
иновации, обърна особено 
внимание на важността 
за завършване на обек-
тите с максималното съ-
действие на всяка страна 
- участник.  

След това се разгледаха 
някои административно-фи-
нансови въпроси по изпъл-
нение на най-важната част 
от Работна програма 2, а 
именно организирането на 
конкурси и привличането на 
подизпълнители за извърш-
ване на енергийния одит. 
От координатора бяха раз-
дадени финансови  правила 
за интелигентна енергия II. 
Действията, извършени в 
съответствие с тях, не мо-
гат да допускат „конфликт 
на интереси”. Освен това се 
посочи необходимостта да 
се извърши финансово плани-
ране  в рамките на Работна 
програма 2 и 3 и  в междин-
ния отчет през юни т.г.  

Общата стойност на 
проекта е 1 862 000 евро. 
Плащането е разделено на 
три етапа.  Ще има два 
пъти авансово плащане от 
30% и окончателен  отчет 
след одобрение на всички 
разходи по проекта. Част-
та на КСБ е 70 434 евро, 
като ще получи 52 757 евро 
по бюджет. Проектът ще 
се изпълнява до началото на 
2017 г.

Разгледаха се отделни 
варианти на лого на проек-
та. След дискусия то беше 
избрано. Логото е началото 
на изграждането на интер-
нет страница на инициа-
тивата. Зеленият цвят в 
него показва екологичните 
цели на Step-2-Sport NZEB, а 
синият, че те са постигна-
ти чрез чисти технологии. 
Изработването на интер-
нет страницата е задача 
на гръцкия партньор. Тя 
вече е готова и в нея могат 
да се видят всички вклю-
чени спортни обекти. Тя e  
www.step2sport.eu.

В събщението на докла-
да на тема „Научното рав-
нище на енергийното сер-
тифициране на спортните 
сгради в ЕС”, подготвен от 
Шведската енергийна аген-
ция, бяха оценени различни 
схеми на енергийно серти-
фициране между участва-
щите в проекта страни. 
Някои партньори работят 
по задължително енергийно 
сертифициране, но те бяха 
по-малко. Имаше и неза-

дължителни модели, които 
могат да се изпълняват за 
спортни сгради. Схемите за 
енергийно сертифициране 
се оценяват чрез сравните-
лен анализ (SWOT analysis).

Проучването на отдел-
ните съоръжения ни осигу-
рява данни за типичната 
енергийна консумация във 
всеки вид от спортните 
съоръжения в региона с 
различни климатични усло-
вия. Анализът на отделни-
те обекти в страни като 
Швеция, Полша, Испания, 
Италия, Гърция, България и 
Португалия се оценява с ог-
лед уточ няването на различ-
ното потребление. Нивото 
на регулациите и стандар-
тите се оценяват в пилот-
ните сгради. Националните 
и ЕС норми, отнасящи се до 
оперирането и управление-
то на спортните обекти, са 
идентифицирани, за да опре-
делят и сравнят изисквания-
та в отделните страни.

Проектът позволява 
също постигането на до-
бро разбиране на сегашния 
пазар за спортни обекти и 
издаването на техните сер-
тификати и схемите в цяла 
Европа. Задължителното 
лицензиране се анализира 
във всички страни, ако са 
налице необходимите доку-
менти. Изучаването на най-
интересна задължителна 
сертификационна система  
като  LEED (Водачество в 
енергийното управление на 
околната среда) или BREAM 
(Установяване на проучва-
нето на специални сгради  с 
оглед запазване на околната 
среда) или Green Buildings or 
Passive House (зелените или 
пасивни сгради) ще се счи-
тат като двигател за стъп-
ка по стъпка реновиране на 
зданията. Всеки един от 
тези методи  включва изиск-
вания, които позволяват и 
стимулират намаляването 
на енергийна консумация. 
Това се взима под внимание 
в Работната програма 3 по 
проекта.

Сертификацията на 
енергийното потребление в 
спортни съоръжения в ЕС за-
почва със събиране на реги-
онални и национални закони 
и наредби на партньорите, 
свързани с операциите и 
мениджмънта на обектите: 
плувни басейни и закрити 
спортни зали. Целта е да 
се определят изискванията, 
установени в елементите 
за енергийната ефектив-
ност. В редица страни има 
параметри, които се анали-
зират в съоръженията, като 
температура, относителна 
влажност, смяна на възду-
ха, максимална скорост при 
вентилация, температура 
на водата на басейна, ос-
ветление и др. Идентифика-
ция на изискванията трябва 
да посрещнат и следващите 
стъпки като програма 3 на 
проекта и препоръките за 
общите сертификации по 
европейската схема за сгра-
дите.

Целта на изследването 
на европейските спорт-
ни обекти по критериите 
на Сертификация за енер-

гийното действие (СЕД)  
-  (EPC- Energy Performance 
Certification) е да се създаде 
представа за реалната ев-
ропейска ситуация в секто-
ра. Събраната информация 
разкрива колко разнообразни 
са методите за сертифици-
рането във всяка страна  
по отношение на приложе-
нието. Важен източник е 
„Маркетинговото проучване 
за задължителното серти-
фициране в рамките на ЕС 
страните  за енергийно по-
требление на нерезидентни 
сгради”, развито съгласно 
правила ENER/c3/2012-436, 
които се финализираха през 
юли м.г. 

Съществуващата рей-
тингова система за сгради-
те и схемите за енергийно 
сертифициране се нуждаят 
от анализиране,  защото 

те обезпечават стандар-
тизирания път за оценка 
и сравнение, енергийната 
ефективност и потребле-
ние. Два различни подхода 
се разглеждат в Step-2-Sport 
NZEB:

 Задължителното 
енергийно сертифициране 
на сградите: Национална-
та задължителна схема за 
оценка и сертифициране се 
идентифицира в различни 
европейски страни.  С цел 
да се определи нивото на 
прилагане на ЕЕ в спортни-
те сгради и също сравнение 
между тях,  SWOT анализът 
позволява съпоставянето на 
задължителните системи в 
отделните страни, както 
й ефективния метод за ди-
агнозиране на стабилност-
та и слабостта за всеки съ-
ществуващ метод, а също 
така възможностите и сла-
бите страни.

 Схеми на препоръчи-
телно (незадължително) 
енергийно сертифициране: 
енергийните изисквания, 
установени в препоръчител-
ното енергийно сертифици-
ране (LEED, BREAM, Passive 
house etc.), се анализират, 
за да се идентифицират 
енергийните индикатори, 
използвани за всяка, за да се 
сравнят различните нива 
на критериите. BREAM 
(Изследване на сградите 
по отношение на екология-
та)  сертифицира в Англия 
и това е най-широко из-
ползваният метод - за при-
близително 700 хил. сгради, 
регистрирани, и повече от 
115 хил. здания, сертифи-
цирани.  LEED методът се 
прилага в САЩ  от Съвета 
за зелени сгради и подпомага 

екологичното подобряване 
на сградите  чрез енергий-
на стратегия  и проучване 
на възможностите за спес-
тяване на енергията. По 
този на пасивните сгради 
понастоящем са реновира-
ни или построени повече от 
30 хил. обекта, вкл. спорт-
ните училищни съоръжения. 
За да се получат най-много 
данни за препоръчителното 
(незадължително) енергий-
но сертифициране, ще се 
сравняват моделите чрез  
SWOT  анализа, за да се оце-
нят техните плюсове или 
негативи при внедряване-
то им в спортните обекти. 
Също така ще се определи и 
броят на европейските съ-
оръжения с препоръчително 
енергийно сертифициране. 
От една страна, ще се знае 
видът на сертификата при 
препоръчително сертифици-
ране, а от друга, ще се иден-
тифицират държавите, при 
които се прилага препоръчи-
телно сертифициране и дали 
се използват за спортните 
комплекси.

Резултатът, получен 
от този анализ на двете 
схеми - задължително и не-
задължително, ще осигури 
доказателства за ефектив-
ността на повечето систе-
ми за сертификати, прилага-
ни в европейските страни. 
Данните ще бъдат ценни и 
ще помогнат за реализация 
на дейностите, заложени в 
Работна програма 3  на Step-
2-Sport NZEB.

Снабдяването на пилот-
ните обекти със Сертифи-
кат за енергийна ефектив-
ност и категория „А” + ,А, B, 
C, D, E, F, или G  е определено 
за тях с процедура в съот-

ветствие с европейската 
енергийна сертификация  и 
директиви. Данните, получе-
ни чрез енергийния одит на 
обектите, са достатъчни 
за сертификация. България 
е напреднала, като добре е 
развила своите вътрешни 
регулации по отношение на 
процеса.

Различните оценител-
ни методи са използвани за 
енергийния рейтинг на пи-
лотните сгради по проекта, 
защото няма общ в ЕС и 
всяка страна член използва 
собствен софтуер инстру-
ментариум, съобразявайки 
се с изискванията на Съюза. 

По време на Работния 
пакет 3, който е от 1.12. 
2014 – 1.02.2015, се работи  
по следните направления: 

1. Определяне на ключо-
вите енергийни индикатори 
за изпълнението на проек-
тите на спортните обекти;

2. Определяне за всяко 
съоръжение какво означава 
близка до нулева енергийна 
консумация.

3. Анализиране на дого-
ворите за енергийно спес-
тяване с различните ЕСКО 
- компании;

4. Проучване  на други 
финансови механизми за  
подпомагане на реноваци-
ята на спортните обекти.

5.  План за извънредни 
случаи и рискове при рено-
вацията на съоръженията, 
потенциалните бариери;

6.  Идентификация на 
стратегиите за постигане 
на успешно изпълнение на 
близка до нулевота енергий-
на консумация; 

7.  Препоръки за общи 
схеми за енергийни серти-
фикати на спортните обек-
ти;

Освен това във всеки 
един от следващите работ-
ни пакети ще изпълняваме и 
пакет №6 за активизиране 
на дейността по комуника-
ции. Дейностите, включени 
в него, са:

1.  Създаване на кратка 
брошура на проекта на ан-
глийски език  и качването й в 
електронен вид на сайта на 
проекта на езика на всеки 
от партньорите.

2. Създаване на елек-
тронна страница на проек-
та с определени социални 

сектори (вече направена);
3. Издаване на 2 - 3 броя 

на бюлетин на проекта и 
представяне на материали 
от всеки от участниците.

4. Представяне на до-
пълнителна информация за 
електронната страница на 
проекта от всеки от парт-
ньорите.

5. Подпомагане изпълне-
нието на „Добрите практи-
ки” чрез разпространяване 
на резултатите на проекта 
Step-2-Sport NZEB и пости-
гане на енергийни икономии 
чрез енергийното сертифи-
циране и инвестиции за при-
лагане на модела за БНЕС.

Очаквани резултати от 
общия стремеж за енергий-
на ефективност:

 Увеличаване на капа-
цитета на страните член-
ки в ЕС за приложение на 
новата енергийна 2012/27/
EU директива.

 Оторизиране на на-
ционалните енергийни ор-
гани да пренасочат  тър-
сенето, вкл. изменение на 
тарифи, оценки на адекват-
ното измерване;

 Увеличение енергий-
ния капацитет на сградите 
чрез интегрирана енергия, 
транспортна мобилност и 
геоползването на общности 
в градски мащаб;

 Обединение на пуб-
личните власти на локален, 
регионален и национален 
мащаб;

По-далечни цели на про-
екта:

 Определяне на мащаб 
за по-добра обвързаност 
в цялостната енергийно 
ефективна политика за по-
ниско потребление;

 Създаване на нова 
рамка и механизъм  за съв-
местно разпространение 
на новата политика за дос-
тигане на нулево енергийно 
потребление;

 Умело менажиране и 
управление на финансови ре-
зерви, инвестиционни проек-
ти, финансиране от ЕС  и от 
националните органи;

 Определяне на пакети 
за съкращаване на енергий-
ната консумация от дома-
кинствата, индустрията, 
публичния сектор в съот-
ветствие с чл. 7 на енер-
гийната директива.

Снимки авторът
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Десислава Бакърджиева

По-голяма прозрач-
ност в управлението, пар-
тниране с гражданското 
общество, улесняване на 
бизнеса и оптимизация 
на администрацията ще 
са приоритетите на Съ-
вета за административ-
ната реформа (САР). Това 
обяви вицепремиерът по 
коалиционната политика 

и административната 
реформа Румяна Бъчва-
рова при откриването на 
първото за годината засе-
дание на САР. По думите 
й Съветът ще предлага 
дейности и ще осъщест-
вява мониторинг на изпъл-
нението на поетите от 
България ангажименти по 
глобалната инициатива 
„Партньорство за откри-
то управление”.

Вицепремиерът пред-
вижда в партньорство 

с Народното събрание и 
въвеждането на оценка на 
въздействието на норма-

тивните актове. Според 
Антон Герунов – секретар 
на САР, неустойчивото 

законодателство влоша-
ва бизнес средата. По 
думите му оценката на 
въздействието ще спести 
на частния сектор над 1 
млрд. лв. директни и инди-
ректни разходи през след-
ващите три години.

По време на съвеща-
нието беше одобрена 
Пътната карта за изпъл-
нение на Стратегията за 
развитие на държавната 
администрация за периода 
2015 – 2020 г. Основното 

финансиране на изпълне-
нието й ще се осигурява 
от Оперативна програ-
ма „Добро управление”. 
Мерките, заложени в нея, 
включват засилване на 
партньорството между 
гражданското общество 
и правителството. За цел-
та ще се работи по увели-
чаване достъпа на граж-
даните до публични данни. 
Ще бъдат оптимизирани и 
процесите за обществени 
консултации.

Десислава Бакърджиева

Правителството прие Национал-
ния план за действие по заетостта за 
2015 г. Неговото изпълнение ще се фи-
нансира от държавния бюджет и със 
субсидии от структурните фондове на 
Европейския съюз. Предвидените нацио-
нални средства за активна политика на 
пазара на труда са 73 млн. лв. От дър-
жавния бюджет за проект „Красива Бъл-
гария” са заделени и 3 млн. лв., с които да 
се осигури заетост за 550 безработни и 
професионално обучение за 200 регистри-

рани в дирекциите „Бюро по труда”. Сред 
новите начинания, които ще стартират 
през годината, е Националната програма 
„Клио”. Чрез нея безработните ще бъдат 
обучени и ще работят от 6 до 12 месеца 
в дейности по реставрация, консервация, 
екскурзоводство, строителни дейности.

По линия на ЕС се очаква през 2015 г. 
да бъдат отворени схеми за финансира-
не по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”. Същевременно 
трябва да приключи и изпълнението на 
действащи схеми за обучение и заетост 
от първия програмен период.

Миглена Иванова

Независим петчленен фискален съвет 
ще следи за изпълнението на държавния 
бюджет и за качеството на макроиконо-
мическите прогнози. Това се предвижда 
в проект на Закона за фискален съвет и 
корективни механизми, публикуван в пор-
тала за обществени консултации към 
Министерския съвет. Становища могат 
да се изпращат до 27 януари.

Подобен законопроект се разглежда-
ше и от предишното Народно събрание, 
като беше гласуван на първо четене от 
депутатите. Заради смяната на прави-
телството обаче той така и не беше 
приет. Сега процедурата по приемането 
на закона тръгва наново.

България е длъжна да сформира фиска-
лен съвет, след като през 2012 г. подкре-
пи т.нар. фискален пакт на еврозоната за 
бюджетната дисциплина. Официалното 
наименование на документа е Договор за 
стабилност, координация и управление в 

Икономическия и паричен съюз. Той беше 
подписан от 25 лидери на 27-те тогава 
държави - членки на ЕС, а основната му 
цел е да гарантира бюджетната дисци-
плина и да предотвратява бъдещи кризи, 
подобни на тази от 2010 - 2012 г. 

Членовете на фискалния съвет ще се 
избират от Народното събрание с ман-
дат от 6 години. Те могат да работят в 
съвета максимум за два мандата. Трябва 
да наблюдават изпълнението на бюдже-
та, да изготвят препоръки към министъ-
ра на финансите във връзка с икономиче-
ските прогнози на ЕК, както и препоръки 
и мотивирани становища за държавния 
бюджет и бюджетите на НОИ и НЗОК по 
време на бюджетната процедура, а при 
установяване на значителни отклонения 
от поставените цели – да препоръчат 
мерки за корекции. Становищата и пре-
поръките на фискалния съвет не се пред-
вижда да имат задължителен характер. 
Ако Министерският съвет обаче реши да 
не ги приеме, ще трябва да се мотивира, 
е записано в проектозакона.

Мирослав Еленков 

Първата  одобрена 
оперативна програма от 
Европейската комисия за 
България беше предста-
вена на пресконференция в 
Пловдив. Това е ОП „Разви-
тие на човешките ресурси 
2014 – 2020”. Тя беше пре-
зентирана от вицепреми-
ера по демографската и 
социалната политика и 
министър на труда и со-
циалната политика Ивай-
ло Калфин. 

Гости на събитието 
бяха представителите на 
ЕК Золтан Казачай – зам. 
главен директор на ГД „За-
етост, социални въпроси 
и приобщаване“, и Петер 

Стуб Йоргенсен – дирек-
тор на Дирекция „Соци-
ална пазарна икономика 

на държавите – членки на 
ЕС“. „ОПРЧР 2014 – 2020” 
ще допринася активно за 

изпълнението на две от 
целите на стратегията 
на Европейския съюз „Ев-

ропа 2020“. Те са свързани 
с трудовата заетост и 
борбата с бедността и 
социалното изключване. 

За новия програмен 
период общият размер на 
средствата по ОПРЧР въз-
лиза на 2,136 млрд. лв. Ще 
бъдат използвани и целеви-
те средства от бюджета 
на ЕС по инициативата за 
младежка заетост. Финан-
сирането по нея е в размер 
на 232 млн. лв., включител-
но националното съфинан-
сиране. 

През новия програмен 
период са предвидени 
повече средства за две 
ключови приоритетни на-
правления на ОПРЧР – в 
сферата на заетостта, 
където са съсредоточени 

близо 60% от ресурса по 
програмата, и в борбата с 
бедността и насърчаване 
на социалното включване. 
За това са отделени по-
вече от 658 млн. лв., или 
31% от средствата по 
програмата. 

Спрямо миналия про-
грамен период помощта 
в сферата на заетостта 
се увеличава с 315 млн. лв., 
а за борба с бедността 
– с 276 млн. лв. Допус-
тимите по програмата 
бенефициенти ще могат 
да кандидатстват за 
безвъзмездна помощ от 
39 млн. лв. за проекти за 
транснационално сътруд-
ничество. Повече по те-
мата четете в следващия 
брой на в. „Строител“.

Парите по програмата ще са малко над 2 млрд. лв. 
Снимка авторът
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Стартира процеду-
рата за възлагане на 
обществена поръчка с 
предмет „Проектиране и 
строителство за доиз-
граждане на автомаги-
страла „Хемус” (етап 1). 
Търгът обхваща 59 км от 
трасето между Яблани-
ца и разклона за Плевен 
– Ловеч. Обявлението за 
първия етап включва две 
обособени позиции. Пър-
вата е с дължина 23 км, 
които започват от изгра-
дената част от АМ „Хе-
мус” след Ябланица до път 
III-307. Втората част от 
конкурса е за отсечката 
от шосе III-307 до път II-35 
(Плевен – Ловеч), която е 
около 36 км. Общата про-
гнозна стойност на по-
ръчката е 434 млн. лв. без 
ДДС. От тях 168 млн. лв. 
са предвидени за обосо-
бена позиция I, а оста-
налите 266 млн. лв. са за 
недоизградения участък 
от III-307 до II-35. Пред-
вижда се необходимите 
средства да се осигурят 
от Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура” 
(ОПТТИ). Проектът за 
АМ „Хемус” е допустим за 
финансиране по ОПТТИ, 
но той ще получи евро-
субсидии само ако бъдат 
спестени средства при 
реализацията на лот 3.2 
на АМ „Струма”.

Процедурата за проек-
тиране и строителство 
на новото трасе на АМ 
„Хемус” е ограничена и ще 
премине на два етапа с 

предварителна квалифи-
кация. По време на пър-
вия Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти” (НК-
СИП) ще извърши проверка 
за съответствие на въз-
можностите на канди-
датите с минималните 
изисквания за технически 
възможности, опит, ико-

номическо и финансово 
състояние. Преминалите 
етапа на предквалифика-
ция ще бъдат поканени да 
подадат същински оферти 
през второто тримесечие 
на 2015 г. Критерият за 
избор на изпълнители ще е 
„икономически най-изгодна 
оферта” с тежест на це-
ната 75%, а на техниче-
ската оценка – 25%.

Срокът за изпълнение 
по всеки от договорите 
по двете обособени пози-
ции е 950 дни. Строител-
ството ще се извършва 
въз основа на изработен 
идеен проект. В трасето 
от Ябланица до път III-307 

са предвидени 8 мостови 
съоръжения с обща дължи-
на 2300 м, тунел с дължи-
на 830 м, два пътни възела 
и 18 подлеза и надлеза. В 
района на строителство-
то има и три археологи-
чески обекта. Във втория 
участък ще има 10 моста 
с обща дължина 5630 м, 
два тунела от 2000 м 

(1200 м и 800 м), два път-
ни възела и 16 подлеза и 
надлеза. Близо до трасе-
то има и пет археологи-
чески обекта.

Заявления за участие в 
процедурата могат да се 
подават в деловодството 
на НКСИП до 9 февруари 
2015 г. През последните 
пет години кандидатите 
трябва да са завършили 
успешно строителство, 
реконструкция или реха-
билитация на автома-
гистрали или пътища с 
обща дължина не по-малко 
от 20 км. Задължител-
но е изпълнителят да е 
изградил и поне 10 км от 

нов аутобан, както и да е 
реализирал строителство 
на мостови съоръжения 
с единични отвори над 
17 м и обща площ над 20 
хил. кв. м. Участниците в 
търга трябва да докажат 
и наличието на финансов 
ресурс или достъп до та-
къв от поне 20 млн. лв. 
Заложени са и изисквания, 
свързани с дейностите по 
проектиране. Кандидати-
те задължително трябва 
да са разработили поне 
един идеен или технически 
проект на автомагистра-
ла или път първи клас с 
дължина 10 км през послед-
ните три години. Необхо-

димо е да са налице и ми-
нимум едно проектиране 
на пътен, железопътен или 
метротунел, както и едно 
теренно археологическо 
спасително проучване за 
линейни инфраструктурни 
обекти със стойност над 
1 млн. лв.

По график обществе-
ната поръчка за доизграж-
дането на първия етап 
от АМ „Хемус” трябва да 
приключи до средата на 
2015 г. Междувременно 
НКСИП избра изпълнител 
за предварителните архе-
ологически проучвания за 1 
етап. Обществената по-
ръчка с предмет „Извърш-
ване на предварителни 
археологически проучвания 
- издирване на археологи-
чески обекти за доизграж-
дане на автомагистрала 
„Хемус” (етап 1)” спечели 
„Национален археологиче-
ски институт с музей при 
БАН”. Предложената цена 
за предоставянето на ус-
лугата от участника, оп-
ределен за изпълнител, е 
38 335 лв. без ДДС. Догово-
рът ще бъде финансиран по 
ОП „Транспорт 2007 – 2013”. 

Продължава и изработване-
то на доклада по Оценката 
на въздействието върху 
околната сред (ОВОС) за 
доизграждане на магистра-
лата. Решението по ОВОС 
се очаква да бъде готово в 
средата на 2015 г.

В ход е подготовката 
и на другите два етапа 
от доизграждането на 
АМ „Хемус”. Проектира-
нето на втората фаза 
започна през юли 2014 г. 
и трябва да приключи в 
началото на юни т.г. Тя 
е с дължина около 85 км 
и обхваща отсечката 
от път II-35 до път Е-85 
(Русе – Кърджали). Стро-
ителството на  това 
трасе  ще  възлезе  на 
441 млн. лв. без ДДС. По 
третия етап работата 
е започнала през ноем-
ври 2014 г. и проектът 
ще е готов в средата на 
юни 2015 г. Той обхваща 
110 км, които са от шосе 
Е-85 до новоизградената 
част от АМ „Хемус” близо 
до Белокопитово. Инвес-
тицията за този участък 
се оценява на 660 млн. лв. 
без ДДС.

Строителството на новата част от 
ул. „Обиколна” в столичния жк „Дружба 2” 
ще стартира през лятото на 2015 г. 
Обектът се намира между булевардите 
„Копенхаген” и „Проф. Цветан Лазаров”. 
Идеята на Столичната община е улица-
та да се удължи с 1100 м, за да се осигури 
връзка с метрото в жк „Дружба 2”. За но-
вото трасе е избран изпълнител - това е 
„Трейс Груп холд” АД. Строителният над-
зор ще упражнява „Соф инвест” ЕООД, с 
който беше сключен договор в началото 
на годината. 

Инвестицията в обекта ще възлезе 
на 2,5 млн. лв. Предвижда се изграждане 

на пътни платна, тротоари и инфра-
структура. По проект е заложено и едно-
посочно велотрасе, което има две ленти 
по 3,5 м в посока. 

В началото на юни ще започне и стро-
ителството на продължението на бул. 
„Монтевидео” в кв. „Овча купел”. Пътна-
та артерия ще бъде разширена от бул. 
„Н. Петков” до ул. „763”. В момента тече 
обществена поръчка за избор на изпълни-
тел на обекта. Очакваната стойност на 
ремонта е 3,8 млн. лв. Избраният стро-
ител ще трябва да обнови изцяло и бул. 
„Монтевидео” в участъка, който премина-
ва през кв. „Овча купел”.

Строителството на 
подземната улица под пло-
щад „Тройката” в Бургас е 
на финален етап. Очаква се 
новият път скоро да бъде 
отворен за автомобили. 
Това съобщиха от прес-
центъра на община Бур-
гас. Обектът е част от 
проекта за реконструкция 
на площада, който се реа-
лизира по Оперативна про-
грама „Регионално разви-
тие” (ОПРР). Проектът е 
на стойност 7 млн. лв. и се 
финансира по схема „Зелена 
и достъпна градска среда” 
на програмата. По ОПРР 
са осигурени 5 млн. лв., а 
останалите 2 млн. лв. са 
собствени средства на об-
щина Бургас. Изпълнител е 
„Мидия” АД.

Изграждането на под-
земната улица е същест-
вен момент в обновяването 
на площада. Подземното 
съоръжение ще разтовари 

настоящия автомобилен 
трафик до сградите от 
южната страна на ул. „Княз 
Борис”. Чрез него няма да 
се прекъсва пешеходното 
движение и в същото вре-
ме ще се свържат двата 
най-отдалечени булеварда в 
централната градска част 
– „Княгиня Мария Луиза” и 
„Димитър Димов”. В рамки-
те на проекта са приложе-

ни мерки за шумоизолация 
на улицата и обезопасява-
не на надземната част от 
обекта.

Модернизацията на 
площада е започнала в 
края на 2013 г. Тя включва 
изграждане на нова зона 
за отдих с водно огледало, 
обогатяване на зелените 
площи и поставяне на ат-
рактивно осветление.
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Избраха фирмата, която ще извърши 
Оценка за въздействието върху околна-
та сред (ОВОС) на лот 3.2 на автомаги-
страла „Струма”. Определеният изпълни-
тел на обществената поръчка за доклад 
за ОВОС и ДОСВ е „Данго Проект Кон-
султ” ЕООД. Дружеството ще разработи 
екологични оценки и на двата варианта 

за преминаване на магистралата през 
Кресненското дефиле - чрез дълъг тунел 
и подготвяната алтернатива с виадук-
ти и къси тунели. Избраната фирма ще 
изпълни екологичните оценки успоредно, 
за да могат резултатите да бъдат срав-
нени. За тези дейности компанията ще 
получи 64 700 лв. без ДДС. Договорът ще 
бъде финансиран по Оперативна програ-
ма „Транспорт”.

Прогнозната стойност на поръчката е 434 млн. лв.
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Десислава Бакърджиева

Започна работата по 
подготовката на българ-
ското председателство 
на ЕС през 2018 г. Нача-
лото беше поставено с 
дискусия по темата в 
Министерския съвет. 
Срещата откри вицепре-
миерът по координация на 
европейските политики и 
институционални въпроси 
Меглена Кунева заедно с 
министъра на външните 
работи Даниел Митов. В 
събитието се включиха 
представители на всички 
министерства, на Прези-
дентството, европейски-
те институции в България 
и на неправителствения 
сектор.

Етапите на подготов-
ката, предварителните 
прогнози за стойност-
та на председателство-
то и възможностите за 

финансирането му бяха 
очертани от Меглена 
Кунева, която беше из-
брана от кабинета за 
национален координатор 

по подготовката. Тя съоб-
щи, че ще бъде създаден 
специален механизъм за 
предстоящата работа. 
В следващите месеци ще 

За дейностите ще са необходими поне 60 млн. евро

България ще разработи съвместно с 
ЕК проект за изграждане на газов раз-
пределителен център край Варна. Това е 
договорил премиерът Бойко Борисов със 
зам.-председателя на Европейската ко-
мисия и комисар за енергийния съюз Ма-
рош Шефчович в Брюксел, където двама-
та проведоха работна среща в рамките 
на визитата на министър-председате-
ля в белгийската столица, съобщиха от 
пресцентъра на Министерския съвет. 

„България има амбиции да се пре-
върне в страна, която добива и изнася 
енергийни суровини, и вече говорим за 
газови магистрали“, коментирал е Бори-
сов след разговорите. Марош Шефчович 
е заявил, че ЕК подкрепя създаването 
на газов хъб у нас, стига да са спазени 
европейските закони и правила за про-
зрачност. 

„За нас е от изключителна важ-
ност, че ЕК демонстрира, включително 
и публично, подкрепата си за България. 
Радостен съм, че Комисията отчита, 
че България е на фронтовата линия 
предвид проблемите с „Южен поток“ 
и спрените проекти за АЕЦ „Белене“ 
и Бургас – Александруполис, от една 
страна, и от друга – ситуацията по гра-
ницата с Турция и засиления бежански 
натиск. С вашето отношение помага-
те за стабилността на страната“, е 
казал премиерът Борисов след среща с 

европейския комисар по регионалната 
политика Корина Крецу, с която е обсъ-
дил най-важ ните проекти и оперативни 
програми за страната ни.

От своя страна Крецу е посочила, 
че ЕК и България трябва да работят за-
едно и Комисията е готова да ни окаже 
пълна подкрепа.

„Политическата стабилност е осо-
бено важна за нас и е наш дълг да напра-
вим всичко по силите си, за да защитим 
най-чувствителната от географска 
гледна точка граница в лицето на Бъл-
гария“, допълнила още тя.

Министър-председателят е запоз-
нал еврокомисаря и с предприетите от 
българското правителство мерки за 
осигуряване на условията за продължа-
ване на проучванията за газ и нефт в 
Черно море.

Той и еврокомисарят са обсъдили 
изграждането на интерконекторните 
газови връзки със Сърбия, Гърция и Ру-
мъния. В разговора е участвала и ми-
нистърът на енергетиката Теменужка 
Петкова. Бойко Борисов е поканил ко-
мисар Крецу да посети България през 
май, за да се включи в откриването на 
АМ „Марица“ и за да й покаже ключови 
инфраструктурни проекти, като магис-
тралите „Струма“ и „Хемус“, тунела под 
връх Шипка и др.

„След атаките във Франция е важно да защитим 
европейските ценности“, е заявил латвийският пре-
миер Лаймдота Страуюма по време на дебат в ЕП за 
приоритетите на Рига при шестмесечното предсе-
дателство на Съвета на ЕС, съобщиха от пресслуж-
бата на Европарламента. 

Тя е обявила, че задачите пред страната й са 
конкурентна, цифрова и силна в международен 
план Европа. „Целим да защитим европейските 
ценности – свободите, сигурността, правосъдие-
то и толерантността. Бих искала да укрепим съ-
трудничеството си и да създадем синхронизирани 
действия и програма между Съвета и Парламен-
та“, обяснила Страуюма пред депутатите.

„Латвийското председателство е символ на по-
мирението в европейската история – преди трий-
сет години никой не би могъл да си го представи“, е 
заявил председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. Той за 
пореден път е уверил в подкрепата на Комисията за 
цели като създаването на работни места и растеж, 
рестартирането на инвестициите, задълбочаване-
то на икономическия и паричния съюз и доизгражда-
нето на единния дигитален пазар.

се състави и план за под-
готовка. Документът ще 
съдържа организацион-
ната рамка и началната 
фаза на някои дейности, 
като обучения, кариерно 
планиране, залагане на 
бюджет и набелязване на 
ремонти на необходимата 
инфраструктура. Вице-
премиерът посочи, че ще 
бъде разработен и финан-
совият план на председа-
телството. „За момента 
няма яснота каква ще е 
необходимата инвести-
ция, но при всички случаи 
тя няма да е под 60 млн. 
евро .  Нямам данни за 
председателство, което 
да е възлязло на по-мал-
ко. Ще се опитаме да го 
осъществим по възможно 
най-икономичния начин”, 
коментира Кунева.

В настоящия бюджет 
за 2015 г. не са предвидени 
средства за дейностите 
по бъдещето ротационно 
председателство. Ето 
защо ще се използват в 
максимална степен въз-
можностите на Нацио-
налната комуникационна 
стратегия до 2020 г. и 
на Оперативна програма 
„Добро управление”. За да 
се намали в следващите 
години допълнително те-
жестта върху държавния 
бюджет, се предвижда и 
финансиране от Европей-
ския социален фонд, както 

и партньорство с бизнеса. 
Очаква се най-значител-
ните разходи в първите 
години да са за обучение 
на администрацията. Ще 
трябва да се осигурят и 
средства за подобряване 
на инфраструктурата и за 
реклама.

Кунева заяви, че по вре-
ме на председателство си 
България ще бъде в добра-
та позиция в продължение 
на шест месеца да упра-
влява процесите в ЕС. Ос-
новни теми на нашия ман-
дат ще са преговорите по 
бюджета на ЕС за след-
ващия програмен период 
и подготовката на нова 
стратегия за Съюза след 
2020 г. Други важни задачи 
ще са разработването на 
нова европейска страте-
гия за сигурност, както и 
продължаване на разширя-
ването и развитието на 
дигиталната икономика.

Според министър Да-
ниел Митов председател-
ството на България е и 
изключителна възможност 
за консолидиране на нейния 
външнополитически облик 
и авторитет в ЕС. „Под-
готовката за него следва 

да се разглежда като въз-
можност страната ни да 
подпомогне реализиране-
то на ключови национални 
приоритети чрез взаимо-
действие с представите-
лите на институциите на 
ЕС и държавите членки”, 
каза още той.

Дискусията за предсе-
дателството съвпадна с 
юбилейното 400-но заседа-
ние на Съвета по европей-
ски въпроси. На оператив-
ната част от него беше 
приет годишният План 
за действие за 2015 г. с 
мерките, произтичащи от 
членството на България 
в ЕС. В него са заложени 
всички нормативни проме-
ни, които следва да бъдат 
приети, за да се отговори 
на изискванията на евро-
пейското право. В плана 
има 374 мерки, като от 
тях 70 са за законодател-
ни изменения, а над 100 – 
за позициите на България 
за заседанията на Съвета 
на ЕС. Останалите зася-
гат нормативни и поднор-
мативни актове и други 
ангажименти на минис-
терствата, произтичащи 
от членството.

Снимка авторът

„Европейският стратегически план 
за инвестиции не е магическо решение. 
Но ако някой има идея как да преодолее 
икономическата криза с един ход, моля да 
се изправи.“ С тези думи председателят 
на Европейския съвет Доналд Туск е от-
крил дебата в Европейския парламент по 
набелязаните на заседанието на Съвета 
през декември общи политики.

Туск е поискал съдействие от Евро-
пейския парламент, за да се гарантира 
започването на плана „Юнкер” още през 
юни. Председателят на Съвета се е ан-
гажирал със засилване на борбата сре-
щу избягването на данъци и агресивното 
данъчно планиране, която той счита за 

„въпрос на справедливост и най-вече со-
циална справедливост“. 

Страницата подготви 
Невена Картулева
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Емил Радев, член на Комисията по правни въпроси и Комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на ЕП:  

Работим по създаването на административнопроцесуален кодекс за целия ЕС

Свилена Гражданска

Г-н Радев, кои ще са 

приоритетите в работа-

та на Комисията по прав-

ни въпроси и Комисията 

по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешен 

ред на Европейския пар-

ламент през следващите 

месеци? Как те ще спо-

могнат за подобряване-

то на бизнес средата  

в ЕС?

И двете комисии, в кои-
то членувам, са основните 
при правното оформяне на 
актовете на Европейския 
парламент – регламенти 
и директиви. В правната 
комисия предстоят да 
се разглеждат досиета, 
свързани с търговско-
правни отношения. Сред 
тях е създаването на ев-
ропейското ЕООД. То ще 
улесни достъпа на малки-
те и средните предпри-
ятия до общия пазар на 
целия Европейски съюз. 
Ще доведе до намаляване 
на административната 
тежест и развитие на 
стопанската дейност. Ев-
ропейското ЕООД е една 
опростена процедура по 
учредяване на еднолични 
дружества с ограничена 
отговорност, които ще 
бъдат с унифицирани ус-
тави и с типизирани до-
кументи. Това ще става 
онлайн за три работни дни 
от която и да е точка на 
ЕС при минимален капитал 
от 1 евро. Това ще бъде го-
лямо улеснение за малките 
и средните фирми. Говори 
се и за подобен режим и на 
европейската фондация.
Това ще помогне на непра-
вителствения сектор. Ще 
могат да се регистрират 
по-лесно фондации с об-
ществено полезна цел и 
по този начин да разви-
ват дейност в която и да 
е държава членка, без да 
се правят значителни ад-
министративни разходи. 

Предстои в Комисията 
по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешен 
ред да започне разглеж-
дане на директивите и 
регламентите, свързани с 
ограничаването на пране-
то на пари в ЕС и финан-
сирането на тероризма. 
Ще бъдат обсъдени мер-
ки, които ще предприеме 
ЕС във връзка с нарасна-
лата терористична за-
плаха. Ще се разглежда 
така наречената дирек-
тива за резервационни 
данни, която ще позволи 
на службите за сигурност 
да получават информация 
за пътуването на евро-
пейски граждани към те-
ритории, на които се во-

дят бойни действия. Това 
е мярка, свързана с така 
наречените чуждестран-
ни бойци, за да може да се 
предотврати - още преди 
да напуснат границите на 
ЕС - тяхното участие в 
терористични актове. 

От кога  ще  влезе 

в сила европейското 

ЕООД? 

В момента текат дис-
кусии в комисията. Най-
рано в края на годината 
може да се очаква разви-
тие по този въпрос. 

Какви други мерки за 

намаляване на админи-

стративната тежест 

за малките и средните 

предприятия ще разглеж-

дате в Комисията? 

Една от тях е създава-
нето на Европейски адми-
нистративнопроцесуален 
кодекс. Той на практика 
ще унифицира нормите в 
административното пра-
во и ще ги кодифицира на 
ниво ЕС. Това ще улесни 
и малките, и средните 
дружества. Други мерки, 
които ще се разгледат, 
касаят европейските 
процедури за искове с ма-
лък материален интерес. 
Целта е да се опрости и 
ускори провеждането на 
съдебни производства за 
трансграничните случаи. 
Ще се намалят разноски-
те по делата. Сега улес-
нената процедура е за ис-
кове до 2000 евро главница 
без лихвите и разноските. 
Внесено е предложение да 
се увеличи стойността до 

10 хил. евро. По този начин 
само с писмени доказател-
ства при едно улеснено 
производство малките 
и средните предприятия 
и гражданите, които са 
кредитори до 10 хил. евро, 
ще могат дистанционно 
да потърсят правата си. 
Така без тежки съдебни 
дела ще могат да върнат 
парите си.

 
Как ще продължат 

дейностите, свързани с 

борбата с измамите с 

еврофондовете? 

Темата се коментира 
във всеки един акт на ЕС 
и на ЕП - например при де-
бата за регистрация на 
европейското ЕООД. Дос-
та е сериозна дискусията 
как ще се удостоверяват 
документите, как на прак-
тика ще се осигури гаран-
ция кой точно стои зад 
тях, защитата на лични-
те данни. Във всеки един 
акт, който се приема, се 
търси не само улеснение 
за европейските граждани 
и предприятия, но и гаран-
ция за намаляване на изма-
мите. Европейският пар-
ламент, Съветът и ЕК на 
16 декември м.г. проведоха 
заключителен кръг от пре-
говори и с драматични об-
съждания бе постигнато 
съгласие по два основни 
въпроса – директивата 
за предотвратяване на 
използването на европей-
ската финансова система 
за пране на пари и финан-
сиране на тероризъм, как-
то и регламента за ин-
формация, необходима за 

трансфера на финансови 
средства. По втория до-
кумент бях докладчик от 
страна на ЕНП. Регламен-
тът предвижда финансо-
вите институции, които 
извършват парични пре-
води, да събират подробна 
информация за изпращачи 
и получатели на средства-
та, името на клиента, име 
и адрес на финансовата 
институция, ако плаща-
нето минава поне веднъж 
през банка извън ЕС. Цел-
та е да се помогне за по-
лесното установяване на 
съмнителни плащания и 
преводи насочени към те-
рористични организации и 
престъпни групи. 

Директивата за бор-
бата срещу прането на 
пари предвижда създава-
нето на централен ре-
гистър. Той ще съдържа 
информация за крайните 
бенефициенти на корпора-
тивни и юридически лица, 
достъпна за звената за 
финансово разузнаване на 
държавите членки, а също 
и за разследващи журнали-
сти. Политическите лица, 
които имат по-висок от 
обичайния риск за корупция 
поради позициите си като 
държавни глави, министри, 
съдии и членове на техни-
те семейства, също ще 
подават данни. 

Една от дискутира-

ните в момента теми е 

създаването на Европей-

ска прокуратура. 

Според мен трябва да 
бъде учредено единното 
европейско обвинение. По 

този начин по-бързо ще 
се стигне до положителни 
резултати при борбата 
с измамите с европейски 
средства. Прокуратурата, 
когато има случаи с не-
редности с еврофондове, 
ще образува наказателни 
производства и ще внася 
обвинителни актове към 
лица, злоупотребили с пари 
от ЕС. 

Още е спорен какъв ще 
е обхватът на дейност-
та й, дали ще се занима-
ва само с финансовите 
измами, или ще работи 
и по нарушенията по об-
ществените поръчки, или 
с нередности с ДДС, тъй 
като вече те все по-чес-
то имат трансграничен 
характер и засягат пове-
че от една страна член-
ка. Създаването на този 
орган, в който ще имат 
участие всички 28 държа-
ви от ЕС, на практика ще 
доведе до по-бързо поста-
новяване на наказателни 
присъди.

Има ли опасност Ру-

мъния да изпревари Бъл-

гария с влизането си в 

Шенгенското простран-

ство? 

Да, съществува въз-
можност двете страни 
да бъдат разделени и се-
верната ни съседка да ни 
изпревари. Но ние не тряб-
ва да допускаме това. Раз-
делянето би било пагубно 
за пристанищата във 
Варна и Бургас. Защото 
в подобен случай Румъния 
ще има по-изгодна позиция 
от гледна точка на вноса 

и транспорта на стоки и 
услуги към Централна и 
Западна Европа.

България е изпълни-
ла всички изисквания за 
влизане в Шенгенското 
пространство. Родните 
ни граници са едни от 
най-добре защитените и 
това се подчертава и от 
различни европейски ин-
ституции. Наскоро това 
декларира и новият дирек-
тор на Frontex Джил Ари-
ас–Фернандес. Знаете, 
че агенцията се грижи за 
опазване на границите на 
ЕС. България трябва да 
бъде допусната в Шенген, 
особено в тези години, 
когато емиграционният 
натиск нараства значи-
телно и заплахата от 
нелегални бежанци става 
все по-голяма. Не трябва 
да се забравят и терорис-
тичните заплахи. Държа-
вата ни е на пътя между 
Европа и страните, в кои-
то има военни конфликти, 
и съвсем заслужено тряб-
ва да бъдем приети. 

Споменахте бежан-

ската вълна. Като член 

на Комисията по правни 

въпроси и на Комисията 

по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешен 

ред вие получавате ин-

формация по темата. 

Каква помощ е получила 

страната ни от Брюксел? 

ЕК за 2013 г. е отпус-
нала 5,6 млн. евро, които 
са за изграждане на подхо-
дяща инфраструктура, за 
медицински и други разхо-
ди за бежанците. Наскоро 
зададох писмен въпрос, 
дали може България да 
продължи да разчита на 
такава подкрепа, и получих 
отговор, в който ЕК ясно 
гарантира, че при усилен 
миграционен натиск вър-
ху българските граници, 
ще я имаме. Както се оч-
аква, през пролетта ще 
има нова вълна. България 
трябва да работи в тясно 
сътрудничество с наши-
те европейски партньори. 
Можем да разчитаме на 
спешна помощ по линия на 
Фонда „Убежище, миграция 
и интеграция“, за да мо-
жем да изпълняваме задъл-
женията си по регламента 
„Дъблин III”. 

Емил Радев е роден на 26 май 1971 г. във Варна. 

По образование е юрист, завършил е и „Публична 

администрация”. Специализирал е „Европейско право” в 

Германия. Бил е народен представител в 41-вия и 42-рия 

парламент. Депутат е в Европейския парламент от ЕНП. 

Член е на Комисията по правни въпроси и Комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на ЕП.  

Владее немски, руски и английски език.

Снимка Денис Бучел
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

С Христина Семерджиева екипът на  
в. „Строител” се среща за трети път. 
Първият път беше на една от големите 
улици в район „Овча купел“, където заедно 
с кмета на столицата Йорданка Фандъко-

ва пред журналисти обясняваха перспек-
тивите за разделно събиране на отпадъ-
ците в София. След това в кабинета  на 
кмета на бул. „Цар Борис III” разговаряхме 
по същество за тогавашните проблеми и 
приоритети на района. Като екип от бран-
шово строително издание имахме своите 

въпроси, на които Христина Семерджие-
ва отговаряше делово, с познанията на 
предан на интереса на съгражданите си 
градоначалник. Верни на духа на времето, 
в което живеем, днес първият ни въпрос 
беше закономерен: „Какво е положението 
с общежитието на Държавната агенция 

за бежанците и с неговите обитатели?” 
Отговорът беше лаконичен: „Спокойно е.”

Преди началото на поредното ни ин-
тервю запалихме по една свещ в църквата 
„Цар Борис I Покръстител” и пихме мине-
рална вода от чешмите край занемаре-
ната сграда на банята в кв. „Горна баня”.

Кметът Христина Семерджиева:

Г-жо Семерджиева, 

честита Нова година! 

„Овча купел” е район, не-

повторим с многообра-

зието на градската си 

структура, който бързо 

се развива. Какъв е днеш-

ният ви ден?

Честита Нова година 
на Вас, на екипа и на чита-
телите на вестник „Стро-
ител“!

Наистина нашият ра-
йон продължава бързо да 
се променя, да създава и 
отстоява ценности все 
от полза на своите граж-
дани, а и на столицата. 
„Овча купел“ е с балансира-
но и устойчиво развитие, 
както и с привлекателни 
условия за бизнес, живеене 
и отдих. Доказателство 
за това е, че въпреки кри-
зата тук продължава да се 
строи.

Веднага влизате в 

тематиката на нашия 

вестник.

Строителите са част 
от съсловията, които про-
менят визията на един 
град, които налагат но-
вите критерии за привле-
кателна околна среда, за 
качествена инфраструк-
тура. В „Овча купел” се 
строят много нови едно-
фамилни жилища и мно-
гоетажни офис сгради. 
За задоволяване на все 
по-нарастващите нужди 
на семействата с малки 

деца Столичната община 
– район „Овча купел“, из-
гражда голяма детска гра-
дина за осем групи с плу-
вен басейн, с функционален 
кухненски блок. Грижим се 
и за образователната ин-
фраструктура. В момен-
та се изготвя проект за 
физкултурен салон в двора 
на 149-о СОУ. Успяхме да 
извършим реконструкция 
на спортна зала и топла 
връзка към 72-ро ОУ „Хрис-
то Ботев“ в кв. „Суходол“, 
както и реконструкция на 
спортния комплекс на 88-о 
СОУ.

През 2014 г. бяха по-
строени два центъра за 
настаняване от семеен 

тип за деца в риск, което 
е част от социалната про-
грама на Столичната об-
щина. В кв. „Горна баня” бе 
извършено преустройство 
на съществуваща сграда 
и влязоха в експлоатация 
две защитени жилища. 

Общинските училища и 
детските градини са при-

оритет във всяко отно-
шение. В момента върви 
процес на паспортизация 
на тези сгради, за да мо-
жем в най-скоро време към 
тях да приложим необходи-
мите мерки за енергийна  
ефективност. Разбира се, 
трябва да се има предвид, 
че в „Овча купел” има го-

лям брой панелни жилищни 
блокове, но и значителна 
част от територията е 
застроена от къщи. Тук 
попада и  вилна зона „Лю-
лин“. Всички тези даде-
ности налагат  различни 
подходи при решаването 
на житейските проблеми 
на хората.

С други думи - ваши-

ят район продължава да 

се развива, за да става 

предпочитано място за 

живеене?

В последните десе-
тина години „Овча купел” 
определено стана предпо-
читано и търсено място 
за живеене, и то основно 
от млади хора с образова-
ние, които относително 
бързо си намират добре 
платена работа, доста 
често в самия район. Ос-
вен това кварталът се 
развива и като екологично 
чиста зона, тъй като е в 
подножието на две плани-
ни – Витоша и Люлин. Но 
сме и длъжници на нашите 
съграждани, защото за съ-
жаление разполагаме само 
с един-единствен парк в 

целия район. Разбирам, че 
това е недостатъчно, осо-
бено за живеещите в голе-
мите панелни образувания 
на „Овча купел-1” и „Овча 
купел-2”.

Имате ли идеи в това 

направление?

В това направление 
имаме сериозни затруд-
нения, защото не прите-
жаваме общински терени, 
където бихме могли да 
изградим паркове, които 
да поемат  функцията на  
„бели дробове” на прилежа-
щата територия.

Поради тази причина 
концентрираме усилия-
та си в междублоковите 
пространства, където 
успяваме да изградим ху-
бави детски площадки, да 
възстановяваме същест-
вуващите и частично да 
подменяме и увеличаваме 
растителните видове.

С трите си висши 

образования, които се 

допълват едно с друго 

или по-скоро надграждат 

знания, вие управлявате 

един град с 60-хилядно на-

селение. Какви са предиз-

викателствата, с които 

се срещате?

Наистина не е лесно на 
районната администрация 
да се справя с многоброй-
ните проблеми и предиз-
викателства, пред които 
сме изправени. 

В работата ни има 
трудности и специфи-
ки, които ни отличават 
от другите. Кварталите 
„Овча купел – стара част”, 
„Горна баня” и „Вилна зона 
Горна баня” обхващат го-
ляма част от нашия район 
като територия и брой 
жители. 44% от населе-
нието живеят на нея.

Застрояването е ниско 
и средно. Няма изградена 
канализация по второсте-
пенната улична мрежа. За 
отвеждане на битовите 
отпадъчни води имотите 
се обслужват от септич-
ни ями, което затруднява 
начина на живот, натовар-
ва финансово живущите и 
нарушава качеството на 
околната среда.

Решаването на про-
блема започна с изграж-
дането на четири главни 

Христина Семерджиева е родена през 1969 г. в
София. Завършила е Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, 
има придобита специалност „Политология” от 
НБУ. Дипломирала се е и в Международното висше 
бизнес училище в Ботевград със специалност 
„Бизнес администрация“, профил „Управление 
на проекти”. Израснала е в столичния район 
„Надежда”, където четири години е била зам.-кмет, 
а после става кмет на район „Овча купел”.

И детски площадки в междублоковото пространство

Снимка авторът
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И НСОРБ

канализационни колекто-
ра, финансирани по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2007 - 2013”. Това е 
един от първите в стра-
ната успешно приключили 
проекти в края на 2012 г. 

За цялостното реша-
ване на проблема с от-
веждането на битовите 
отпадъчни води и подо-
бряването на водоснабдя-
ването беше необходимо 
проучване, проектиране и 
строителство на канали-
зационни мрежи и съпът-
стващи водопроводи в 
трите квартала. В тази 
връзка Столичната об-
щина подготви проектно 
предложение „Подмяна и 
изграждане на водопровод 
и канализация на тери-
торията на район „Овча 
купел” за кв. „Овча купел 
– стара част” и кв. „Гор-
на баня” за финансиране 
от „ОПОС 2007 - 2013”, по 
процедура с референтен 
№ BG161PO005/1.11/03/19 
„Подготовка и изпълнение 
на проекти за подобрява-
не и развитие на инфра-
структурата за питейни 
и отпадъчни води в агло-
мерации над 10 000 е.ж.”

На 17.02.2012 г. бе под-
писан договор за безвъз-
мездна финансова помощ 
между Столичната общи-
на и МОСВ за финансиране 
на проекта. Той се изпъл-
нява на два етапа:

 - Първи етап – подго-
товка на инвестиционни 
проекти и издаване на раз-
решения за строеж;

- Втори етап – строи-
телство.

Стойността на целия 
проект е 33 358 787,00 лв., 
а размерът на безвъзмезд-
ната финансова помощ - 
28 547 354,00 лв. Изпълне-
нието на първия етап, на 
стойност 1 039 661,00 лв., 
е в напреднала фаза. 

След изграждането на 
канализацията ще прис-
тъпим към асфалтиране 
на улиците, изграждане 
на тротоари и на улично 

осветление. Трябва да се 
отбележи, че строител-
ството ще бъде трудно, 
съпроводено с решаване-
то на сложни технически 
проблеми, но съм убедена, 
че ще се справим.

Интересен район уп-

равлявате – тук попадат 

и жилищни комплекси, и 

вилни зони, промишлени 

структури, и село Мало 

Бучино.

На територията на 
района се намират и мно-
жество земеделски земи и 
горски масиви. Това пораж-
да разнородни предизвика-
телства, с които районна-
та администрация трябва 
да се справя. За това ус-
пяваме ли, думата имат 
живущите в „Овча купел”.

Село Мало Бучино има 

потенциала да стане 

търсено място за нова 

вилна зона на живеещи-

те от вашата страна 

на столицата и за хора-

та от другата страна 

на Витоша – от Перник. 

Автомагистрала „Люлин“ 

дава възможност за бър-

зо пътуване в тези дес-

тинации.

Наистина това село е 
с чудесни природни даде-
ности и е на много комуни-
кативно място. Безспорно 
добрата инфраструктура, 
наред с местоположение-
то му са онзи необходим 
фактор, който го характе-
ризира не само като мяс-
то за краткотраен отдих, 
а и за постоянно обитава-
не. Трябва да отбележа, че 
в последните години много 
софиянци станаха посто-
янни жители на населено-
то място, където постро-
иха своите къщи.

Може ли да се каже, че 

след като разполагате с 

3 висши учебни заведения 

и популярни гимназии, 

вие се оформяте като 

втория студентски град 

на София? 

Факт е, че на тери-
торията на нашия район 
живеят млади хора, както 
и че семейства купуват 
апартаменти от разно-
образния жилищен фонд 
на комплекса – и в ста-
рите панелни блокове, но 
и  ново строителство, 
което към днешна дата 
дава и модерната визия 
на „Овча купел”. Хората 
отчитат много факто-
ри, когато трябва да ре-
шат генералния проблем 
за всяко едно семейство 
– собствения дом. Мно-
го от тези фактори се 
срещат единствено при 
нас – това са надмор-
ската височина на райо-
на, прекрасният въздух в 
подножието на Витоша и 
Люлин. Основно предим-
ство е наличието на два 
големи термални мине-
рални извора – в старата 
част на „Овча купел” и в 
„Горна баня”. Тяхната вода 
е с отлични питейни и ле-
чебни качества. Изворът 
в „Горна баня” е отдаден 
на концесия, а топлият - в 
кв. „Овча купел“, е извес-
тен от векове с целебна-
та си вода.

Но сградите на ми-

нералните бани в „Горна 

баня” и „Овча купел” са в 

много лошо състояние.

За съжаление те не са 
наша собственост и няма 
как да се грижим за тях. 
Сградите са в активите на 
Министерството на здраве-
опазването, не са общински 
и стопанисването им е въз-
ложено на други институции.

 
Тези сгради са старо 

културно наследство на 

София, свързани са с ней-

ната история. Самата 

минерална вода е един от 

символите на българска-

та столица.

Всичко това е вярно, но 
нека повторя - сградите 
трябва да се стопанисват 
от техните собственици. 
А понеже те принадлежат 
и към културното ни на-
следство, за реновира-
нето им има специални 
изисквания и закони. Това 
допълнително усложнява 
нещата и средствата за 
възстановяване стават 
още по-големи.

И  п о н е ж е  с т а н а  

въпрос за стопанисване 

на сгради, да се спрете 

на проблемите при зда-

нията общинска соб-

ственост, напр. това в 

което се помещават бе-

жанците?

Тази сграда се сто-
панисва от Държавната 
агенция за бежанците и 
тя е в добро състояние. За 
останалите -  ежедневна 
грижа на администрация-
та е да се стопанисват 
по най-добрия начин и да 
осигуряват нормални усло-
вия за отглеждане и въз-
питаване на подраства-
щите.

Преминах не само по 

основните улици на ра-

йона, които са добре по-

чистени за нуждите на 

градския транспорт, но 

и разгледах как се под-

държат общите площи 

вътре в комплексите и 

във вилните зони. Опре-

делено е чисто.  

Продължаваме да рабо-
тим активно по Пилотния 
проект за разделното съ-
биране на отпадъците от 
хартия, картон, пластма-
са и метали. Отпадъците 
се събират със специа-
лен камион и по график. 
Сигурно сте забелязали 
контейнерите в района – 
жълт за пластмаса, син 
за хартия и картон и зе-
лен за стъкло. Освен в тях 
отпадъците се събират и 
„от врата до врата“ чрез 
два пластмасови чувала 
(жълт и син) и един кон-
тейнер за стъкло. След 
това се извозват до сор-
тираща инсталация, за да 

се отделят рециклируеми-
те материали. Разделят 
се по видове и се транс-
портират до заводите за 
оползотворяване.

Не мога да не попи-

там за старото смети-

ще в „Суходол”. Какво 

има там?

Сметището е закрито 
и не функционира.

И още малко за инфра-

структурата. За вас на 

дневен ред е и метрото 

и вие ще станете приви-

легирован район в транс-

портно отношение.

Изграждането на тре-
ти метродиаметър ще 
осигури бърз, екологичен 
и удобен транспорт на 
жителите и гостите на 
„Овча купел” и ще доприне-

се за цялостното разре-
шаване на транспортните 
проблеми в района. 

Какво бихте казали 

за финал на нашия разго-

вор?

Използвам случая да 
споделя с вашите чи-
татели, че през 2015 г. 
предстои разширение на 
бул. „Монтевидео“. Той 
ще се превърне в пътна 
артерия с четири платна, 
широки тротоари и вело-
алея. Това разширение ще 
допринесе за облекчаване 
на трафика.

Считам, че с общи 
усилия на районната ад-
министрация и живущите 
ще превърнем „Овча купел” 
в по-добро място за жи-
веене.

Поглед към новопостроената църква „Цар Борис I Покръстител“

Зелено и чисто

АМ „Люлин“ – отклонението 
за  Мало Бучино
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Свилена Гражданска

Столичната община 
и Министерството на 
финансите ще разрабо-
тят съвместен модел за 
програмно бюджетиране. 
Той ще бъде предложен 
и на други местни адми-
нистрации за управление 
на публичните средства. 
Това стана ясно, след като 
Владислав Горанов, минис-
тър на финансите, и Йор-
данка Фандъкова, кмет на 
Столичната община, под-
писаха споразумение за 
сътрудничество. 

„Вече използваме про-
грамното бюджетиране – 
при детските градини, при 
тригодишния план за реха-
билитация на булеварди и 
улици в София, но искаме 
да го приложим и в други 
сектори“, заяви Фандъкова. 
По думите й през 2014 г. 
Столичната община е съ-
брала 17 млн. лв. повече 
собствени приходи спрямо 
2013 г., т.е. над 3%. Общо 
те са в размер 504 млн. лв. 
„И през 2015 г. приорите-
тите на общината ще са 
свързани с развитието на 
транспорта и инфраструк-

турата, образованието и 
културата. Ще започне 
рехабилитацията на не-
ремонтираните участъци 
на бул. „Цариградско шосе“, 
обновлението на бул. „Дон-
дуков“ и строителството 
на най-тежкия участък 
от третия метродиаме-
тър от „Театър зад ка-
нала“ до „Красно село“, 
добави кметът на София. 
По думите й на 24 януа-
ри проектобюд жетът за 
2015 г. ще бъде внесен за 
разглеждане в Столичния 
общински съвет. 

По повод на подписа-
ното споразумение минис-
тър Горанов отбеляза, че 
програмното бюджети-
ране е една от предпос-
тавките за постигане на 
по-добра отчетност на 
общините, където мест-
ните  власти са пряко 
избираеми от граждани-
те. „Хубаво е всички да 
въвеждат все по-модерни 
похвати за управление на 
средствата си“, каза той. 
Според него програмното 
бюджетиране не е пана-
цея, но дава много повече 
информираност при със-
тавянето и изпълнението 

на финансовия план. „То 
съдържа инструменти и 
техники, които държат 
връзка между извършени-
те разходи като чиста 
статистика и постигна-
тите с изразходването 
на тези обществени пари 
резултати“, отбеляза ми-
нистър Горанов. „Вероят-
но в началото ще срещнат 
трудности, но за местни-
те власти е много важно 
преди избори да покажат 
максимално ясно и точно 
на гражданите за какво ще  
бъдат похарчени техните 
данъци и такси“, добави 
той.

„Подготвяме концеп-
ция, която ще бъде пред-
ложена като законода-
телно решение, с която 
общините в затруднено 
финансово положение да 
приемат съответните 
мерки за оздравяване и 
балансиране на бюджети-
те им под въздействие на 
правителството“, съобщи 
министърът на финан-
сите Владислав Горанов.  
„Готови сме да окажем 
пълно съдействие на всяка 
местна администрация, 
дори и на най-малката“, 

допълни той и посочи, че 
много общини не се упра-
вляват добре, имат големи 
задължения и са докарани 
до фалит. Предвижда се 
те да поемат определени 
ангажименти за структур-
ни мерки, с които да подо-
брят състоянието си. „Те 
могат да потърсят помощ 
от правителството и ако 
пожелаят, да приемат па-
кет от мерки, които да не 
допускат изпадането им в 

подобно положение“, обяс-
ни Горанов. 

„Задачата ни като пра-
вителство е да преодо-
ляваме неравенствата“, 
подчерта финансовият 
министър.  

На журналистически 
въпрос, дали има отказ от 
предизборното обещание 
общините сами да могат 
да избират дали да увели-
чат данъка върху доходите 
на физическите лица с 2%, 

министър Горанов отго-
вори: „Правителството 
встъпи в мандат в начало-
то на ноември, когато да-
нъчните закони бяха вече 
изготвени, Законът за дър-
жавния бюджет до голяма 
степен също беше разпи-
сан. Нови данъчни решения 
се приемат в края на годи-
ната и са в сила за след-
ващата, така че темата 
ще бъде на дневен ред през 
тази“, допълни Горанов.

Министерството на финансите и Столичната община подписаха споразумение за сътрудничество
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Елица Илчева

Нов голф комплекс във 
вилна зона „Момчил” ще 
бъде изграден край Бал-
чик, съобщиха от общи-
ната, където е депози-
рано инвестиционното 
предложение. Общински-
ят съвет в крайморския 
град е разрешил да бъ-
дат изработени подроб-
ни устройствени плано-
ве за застрояването на 

1472 дка. 
Проектът е на две 

акционерни дружества и 
предвижда игрището да 
заеме площ 840 дка, да бъ-
дат построени около 700 
жилища, хотел, винарна, 
административни сгради 
и др.

Територията на бъ-
дещото селище „Момчил 
голф и голф игрище“ по-
пада в защитената зона 
„Балчик“ за опазване на 

дивите птици от еко-
мрежата „Натура 2000“. 
В общината се приемат 

становища за инвести-
ционното предложение от 
обществеността.

Община Радомир да продаде 89 имота, предвижда 
програмата за управление и разпореждане с общинска 
собственост за 2015 г. Целта е с набраните средства 
да се ремонтират приоритетни за общината обекти. 
Това са улиците от първостепенната мрежа, депата, 
гробищните паркове и пречиствателната станция за 
отпадъчни води.

Сред обявените за продажба имоти са четири би-
вши селски училища, новата сграда на болницата в Ра-
домир, бившият старчески дом в с. Касилаг и построй-
ката, в която се е помещавало читалището в с. Углярци. 
В списъка попадат 44 регулирани парцел в селата и 23 
в общинския център. За продан ще бъдат предложени 
още три земеделски имота в Радомир, 7 апартамента, 
ветеринарна лечебница, склад и два стари обора в с. 
Друган. Чрез приватизация се очаква да намерят но-
вите си собственици ветеринаро-медицински пункт в 
центъра на Радомир и регулиран поземлен имот от 1800 
кв. м в с. Долна Диканя заедно с изградената в него ед-
ноетажна масивна сграда. Общината възнамерява да 
учреди вещни права върху 24 имота. От разпореждане с 
имоти общинска собственост е предвидено в хазната 
да постъпят 245 хил. лв.

520 хил. лв. за ремонта на мост между селата Вър-
бица и Горски Долен Тръмбеш е отпуснала държавата на 
Горна Оряховица. Още толкова от хазната са определени 
и за укрепване бреговете на река Янтра. Средствата 
вече са преведени на общината от Междуведомстве-
ната комисия за подпомагане и възстановяване към Ми-
нистерския съвет.

До края на януари ще бъде обявена обществената по-
ръчка за избор на фирма, която да изпълни реконструкци-
ята. От кметството се надяват строителните работи 
да започнат около април и съоръжението да е готово до 
началото на следващата учебна година.  

С ерозиралите брегове край моста пък през това 
време ще трябва да се справят от „Напоителни систе-
ми” ЕАД, защото без брегово укрепване ремонтът на 
съоръжението би бил безсмислен. То е единствената 
връзка между селата Горски Долен Тръбмеш и Върбица.

Общо 329 жилищни блока 
в Русе имат право да канди-
датстват по Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилни 
жилищни сгради, съобщиха 
от общинската управа. Как-
то е известно, за да могат 
жителите да се възползват 
от програмата, трябва да 
има решение на 67% от соб-
ствениците на блока за съз-
даване на сдружение, както и 
да се подаде заявление за ре-
гистрация на сдружението на 
етажната собственост. За-
това община Русе призовава 
всички председатели на упра-
вителни съвети и управители 
на етажната собственост 
да заявят с писмо своето же-
лание за кандидатстване по 

програмата. 
„От началото на година-

та до момента 35 домоупра-
вители или собственици на 
апартаменти в Русе са се 
интересували от  национал-
ната програма“, обясни Кре-
мена Оджакова - началник на 
общинския отдел „Управле-
ние на етажната собстве-
ност“ .  И община Габрово 
изготвя списък на сгради-
те, които могат да бъдат 
допуснати за финансиране 
по националната програма. 
Проведени са срещи, за да 
се осигури готовността на 
администрацията да приема 
заявления за регистриране 
на сдружения на собствени-
ците и документи за канди-
датстване.

Община Плевен обяви поръчка за об-
новяване и модернизация на централната 
пешеходна зона на Плевен и изграждане на 
допълнителни обекти „Водни огледала“ и 
„Пеещ фонтан“. Тя се финансира по схема 
„Зелена и достъпна градска среда“ на Опе-
ративна програма „Регионално развитие 
2007 - 2013“. 

Максимална стойност за изпълнение е 
до 779 хил. лв., като за обект „Водни огле-
дала“ сумата е до 416 287 лв., а за обект 
„Пеещ фонтан“ – до 362 909 лв. 

Работата включва основен ремонт на 
водни съоръжения с площ 259 кв. м; озеле-
няване на площи - 273 кв. м; полагане на 
декинг – 158,5 кв. м; рехабилитация на пе-
шеходна зона – 717,5 кв. м; ремонтиране на 
машинна зала; монтиране на нова система 
ефекти за водна и светлинна архитектура. 
Оферти се приемат до 18 февруари. Срокът 
за изпълнение е краят на септември 2015 г.

Така изглежда в момента зона „Момчил“ край Балчик
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До края на февруари трябва да бъде завършена 
подготовката на мащабен ремонт на Аспаруховия мост

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община  Варна  е  в 
готов н о с т  да  у с вои 
80 млн. лв. от Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020” („ОПРР 
2014 – 2020”), каза кме-
тът на града Иван Порт-
них. Става въпрос за го-
тови проекти, включени 
в Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие, в които местна-

та власт е инвестирала в  
очакване на новия програ-
мен период. 

„Няма да губим време 
при кандидатстването, 
както стана през 2007 
– 2013 г.”, категоричен е 
Портних. През 2015 г. ще 
бъдат завършени голяма 
част от европроекти-
те от стария програмен 
период. Най-мащабният 
е за интегриран градски 
транспорт, по който са 
доставени 70 нови авто-
буса. Предстои да бъде 

изградено и скоростното 
трасе, което ще свързва 
кв. „Владиславово” и спирка 
„Почивка”. 

Очаква се да завършат 
ремонта на централната 
градска част, както и 
втория етап от модерни-
зацията на пречиствател-
на станция „Варна”. Със 
свои средства местната 
власт ще реконструира 
233 детски площадки в 
междублоковите прос-
транства. Ще бъде под-
новена и алейната мрежа 

в Морската градина.
До края на февруари 

трябва да бъде завършено 
проектирането на маща-
бен ремонт на Аспаруховия 
мост. Кметът подчерта, 
че е провел предварителни 
разговори в Министерския 
съвет за финансиране на 
реконструкцията на съо-
ръжението от републикан-
ския бюджет.

През т.г. ще бъдат 
изградени и двата охра-
нителни канала в постра-
далия от наводненията 

кв. „Аспарухово”, за които 
общината получи 8 млн. 
лв. от европейския фонд 
„Солидарност”. В кварта-
ла са реконструирани 40 
улици, укрепени са много 
свлачища.

Общината очаква раз-
ходите от 5,6 млн. лв., 
които е направила за 
тези дейности, да бъдат 
възстановени от Между-
ведомствената комисия 
към МС.

Разширяването  на 
пътя Добрич – Варна ще е 
приоритет в работата на 
областната администра-
ция в Добрич през тази 
година, заяви зам. област-
ният управител Ивайло 
Манушев. По думите му 
това е кауза, за която мо-
гат да се обединят двете 
области – Варна и Добрич, 
защото е полезна за целия 
регион. 

„Проектът може да 
се реализира само чрез 

национално финансиране. 
Подготвяме документа-
ция, която да представим 
пред МРРБ, МТИТС и Ми-
нистерския съвет, и ще се 
постараем в най-кратки 
срокове да започне проек-
тиране“, каза още зам. об-
ластният управител. Той 
изтъкна, че направлението 
Добрич – Варна е по-нато-
варено от някои части на 
АМ „Хемус“, като дневно по 
него преминават над 8 хил. 
превозни средства.

Инвестиционни проекти за бли-
зо 60 млн. лв. е подготвила община 
Разград за новия програмен период 
2014 – 2020 г., съобщи ръководите-
лят на проекта „Изграждане на съ-
временна градска среда“ арх. Петър 
Сергев. По време на заключителна 
пресконференция той представи по-
стигнатите резултати по проекта, 
който се финансира по Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007 
– 2013“, като размерът на безвъз-
мездната помощ е 533 040 лв. 

Арх. Сергев съобщи, че за новия 
програмен период са изготвени 12 
инвестиционни проекта. Четири 
са за рехабилитация и реконструк-
ция на уличната мрежа, тротоари 
и осветление, други 4 са за изграж-
дане и възстановяване на зони за 

обществен отдих – паркове, зелени 
площи, детски и спортни площадки, 
междублокови пространства и др. 
Останалите са за внедряване на 
мерки за енергийна ефективност 
в образователната и в културната 
инфраструктура. Всички обекти по-
падат в зоните за въздействие на 
Интегрирания план за градско въз-
становяване и развитие.

До два месеца ще запо-
чне работата по един от 
най-важните проекти – на 
кръстовище „Трапезица“, 
където през лятото ста-
ват задръствания, съоб-
щиха от пресцентъра на 
община Бургас. 

В бюджета за 2015 г. 
администрацията залага 
още корекция на речното 
корито на река Отманлий-
ска, която взе три жертви 

по време на обилните дъж-
дове през лятото и есен-
та на миналата година. 
Започва и благоустроява-
нето на зони в най-големия 
комплекс – „Меден рудник”. 
Със спестени пари на об-
щината ще се изгради 
нова скейт площадка в кв. 
„Изгрев”.

Предвижда се проек-
тиране и изграждане на 
две улици в кв.„Меден руд-

ник”, изграждане на ин-
фраструктура за питей-
ни и отпадъчни води в кв. 
„Крайморие”.

Бургас има готовност 
да започне нов обект за 
изграждане на рибарско 
пристанище и закрит 
пристан на Ченгене ске-
ле. По този начин ще мо-
гат да акостират голям 
брой лодки, ще се осигури 
инфраструктура за кон-

тролните органи на ИАРА, 
както и на общината за 
изграждане на съвременен 
атракцион.

Повече от 20 проекта 
са предвидени за реализа-
ция и старт през насто-
ящата 2015 г. Както в. 
„Строител“ писа, амбици-
ята на Бургас е за повече-
то от тях да се търси фи-
нансиране от държавата 
и от ЕС.

Миглена Иванова

Бургас търси изпълнители на 
дейности по строителство, ремонт 
и поддръжка на участъците от път-
ната мрежа, които попадат в регу-
лацията на общината. Прогнозната 
стойност на обществената поръч-
ка е 60 млн. лв., сочи справка в Ре-
гистъра на обществените поръчки 
на АОП. Улиците са разпределени в 6 
обособени позиции, но кандидатите 
могат да подават оферти само за 
една, пише в обявлението. 

Първата обособена позиция е за 
пътната мрежа в Центъра за адми-
нистративни услуги „Възраждане“, в 

който попадат жк „Меден рудник”, 
кв. „Победа“, кв. „Акации“, кв. „Горно 
Езерово” и м.с. Върли бряг. Втората 
е за „Зора“, като включва жк „Братя 
Миладинови”, жк „Лазур”, с. Димчево, 
с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор.

Третата обособена позиция е за 
общинската пътна мрежа в Центъ-
ра за административни услуги „Из-
грев“, който обхваща жк „Изгрев”, 
жк „Зорница”, кв. „Сарафово“, с. Чер-
но море, с. Рудник, с. Драганово и с. 
Брястовец. Четвъртата обособе-
на позиция е в Центъра за админи-
стративни услуги „Освобождение“, 
в който попадат жк „Славейков”, кв. 
„Лозово“, кв. „Ветрен“, кв. „Банево“, 

в.з. Минерални бани, с. Миролюбово, 
с. Равнец и с. Изворище. 

Петата обособена позиция от 
процедурата обхваща Центъра за 
административни услуги „Приморие“, 
включващ централната градска 
част на Бургас, кв. „Крайморие“ и жк 
„Възраждане”. Шестата е за район 
„Долно Езерово“ и обхваща „Българо-
во”, с. Братово и с . Равнец.

Гаранцията за участие по всяка 
от обособените позиции е в раз-
мер на 50 хил. лв. Крайният срок за 
подаване на оферти е 18 февруари. 
Предложенията ще бъдат отворени 
на 19 февруари от 10 ч. в сградата 
на община Бургас.

Строителните дей-
ности по площад „Хаджи 
Димитър“ в Сливен започ-
наха. Ще се ремонтира 
пространството между 
храм „Свети Димитър“ и 
Паметника на Хаджи Ди-
митър. Ще бъде разкрита 
северната стена на църк-
вата, а площадът – из-
местен на север с около 
3 м. 

Работата в този учас-
тък на проекта започва 
по-късно от предвидено-
то време поради забавяне, 
свързано със съгласува-
телни процедури в НИНКН 
и Министерството на 

културата, като към на-
стоящия момент забележ-
ките на горепосочените 
институции са отразени 
и са извършени промени.

По проект „Зелени, 
достъпни и активни пеше-
ходни зони“ строително-
монтажните работи при-
ключиха на площадните 
пространства около сгра-
дата на община Сливен и 
бул. „Цар Освободител“, в 
участъка между бул. „Цар 
Симеон“ и ул. „Великокня-
жевска“. Остават малко 
довършителни работи, 
преди обектите да бъдат 
въведени в експлоатация.

Сградата на Стария съд, която 
е пред разпадане, ще бъде рестав-
рирана. В проекта ще бъдат вло-
жени 833 333 лв. Министерството 
на правосъдието вече е обявило об-
ществена поръчка, с която търси 
изпълнител.

Постройката ще претърпи 
пълна промяна. Фасадата ще бъде 
изцяло ремонтирана, като ще се 
запази видът й. Ще се сменят ке-
ремидите по покрива, както и до-
грамата. Входните врати също ще 
бъдат нови. Ще се махнат решет-
ките и външните тела на климати-
ците. Сградата ще стане достъп-

на и за хора с увреждания.
Избраната фирма ще раз-

полага със 180 календарни 
дни да реставрира обекта. 
Срокът започва да тече от 
откриването на строител-
ната площадка.

В опасната постройка 
на ул. „Жени Патева“, която 
сега се руши, се помещават 
Агенцията по вписванията, 
Службата по пробация и 
част от Районния съд на Бур-
гас. Тя е паметник на култу-
рата и затова фирмата, която ще я 
ремонтира, трябва да се придържа 

стриктно към изискванията, за да 
запази оригиналния й вид. 

Бургас 
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Миглена Иванова

Г-н Николов, нека да 

започнем с основни-

те критики на ЕК към 

пенсионната система. 

За новия програмен пе-

риод е основополагащ 

принципът „Пари сре-

щу реформи“. Какво би 

произтекло за България, 

ако не успеем да реали-

зираме промените?

Това са препоръки, 
няма ангажименти, про-
изтичащи от актове със 
задължителен характер. 
Готови сме да ги изпъл-
ним, като се съобразим 
с действителността в 
нашата страна и специ-
фиката както по отно-
шение на конструкцията 
на пенсионната систе-
ма, така и от прехода, 
който извършваме – от 
сравнително ниска (една 
от най-ниските в Евро-
па) пенсионна възраст и 
от значителна разлика 
между годините за пен-
сиониране на мъжете 
и жените. Този преход 
започна да се осъщест-
вява с бързи темпове 
от 2000 г. Възрастта 
за  пенси я  за  жените 
например е увеличена с 
5 години и 8 месеца от 
2000 г. насам, а осигури-
телният стаж за придо-
биване право на пенсия 
е повишен с 14 години и 
8 месеца. Ако продължа-
ваме така, на практика 
ще стоварим тежестта 
на реформата върху едно 
поколение. Това не бива 
да става. Нашите ам-
биции са, следвайки пре-
поръките на Съвета на 
Европейския съюз, много 
плавно и предвидимо да 
повишаваме критериите 
за достъп до пенсиони-
ране.

Случва се обаче по-

редна промяна в рамки-

те на около 5 години.

Най-голямото дос-
тойнство на едно пенси-
онно законодателство е 
то да бъде стабилно. За 
съжаление твърде чести 
са промените в Кодекса 
за социално осигурява-
не след приемането му в 
края на 1999 г. – по вед-
нъж на всеки 3 месеца. 
Това говори за несъвър-
шения пенсионен модел 
и закон, приет в края на 
миналия век, и за реди-
цата натрупани грешни 
решения след това. 

Смятате ли, че има 

нужда от изцяло нов 

закон, когато се стиг-

не до споразумение за 

окончателния вид на 

пенсионната реформа?

Не. Сега е постиг-

ната висока степен на 
кодификация на норма-
тивните актове, които 
регулират осигурителни-
те отношения. 

К а к в а  е  в а ш а т а 

представа за плавен 

ръст на възрастта и 

стажа за пенсионира-

не и какви варианти се 

дискутират за тяхното 

увеличение?

Годишно нарастване 
с по един-два месеца и 
по-продължителен пе-
риод от време на увели-
чаване на възрастта за 
пенсия на жените, така 

че да се изравни с тази 
за мъжете. 

Интересно е да се 
каже откъде е идеята за 
разлика във възрастта 
за пенсиониране на мъ-
жете и жените. Тя е въз-
никнала в Англия, когато 
при въвеждането на ре-
сорното законодател-
ство е направено проуч-
ване каква е разликата 
във възрастта между 
партньорите в семей-
ството. Оказало се, че 
мъжете са по-възрастни 
от жените средно с 5 го-
дини. Затова е въведено 
по-ранното приключване 

на работа за жените с 
оглед едновременното 
излизане на съпрузите 
в пенсия, за да няма съ-
тресения в семейства-
та. 

Тук обаче искам да 
поставя един проблем, 
който, мисля,  че не е 
обяснен достатъчно до-
бре на нашите колеги в 
ЕК. В нашия Кодекс за 
социално осигуряване 
има текст, според кой-
то мъжете и жените с 
навършена възраст за 
пенсиониране, но без не-
обходимия осигурителен 
стаж, могат да се пен-
сионират на 65 години и 
8 месеца при най-малко 
15 години действите-
лен опит. Тази норма е 
от 2000 г. и аз твърдя, 
че на практика ние сме 
изпълнили препоръките 
на ЕК за това, да възпри-
емем по-висока пределна 
възраст, на която хора-
та да се пенсионират. В 
законодателството ни 
е записано, че тя ще се 
увеличи до 67 години. 

По въпроса с възраст-
та е необходимо до края 
на март 2015 г. да под-
готвим предложения за 
повишаване на критери-
ите за пенсиониране.

А обвързването с 

продължителността на 

живота, за което също 

се говори като вариант 

и механизъм за опреде-

ляне на възрастта за 

пенсия?

То в различните си 
варианти е характер-
но предимно за капита-
ловите схеми. При нас 
обаче приоритетът е да 

достигнем сравнително 
висока за демографските 
ни специфики възраст за 
пенсия и след това да 
се въвежда тази връз-
ка. И по-скоро трябва 
да се говори за връзка 
с очакваната продължи-
телност на живота на 
тези, които са стигнали 
до пенсионна възраст. 
Важното за социалното 
осигуряване е да се пре-
цени за какъв период от 
време хората получават 
пенсия, за да се напра-
вят по-добре сметките. 

По-сериозни пробле-

ми и въпроси в систе-

мата обаче пораждат 

възрастта и стажът 

за пенсия на категорий-

ните работници и на 

заетите в т.нар. специ-

ални ведомства. Плани-

ра ли се възможност за 

въвеждане на пределна 

възраст според различ-

ните професии?

В този случай трябва 
да определим какво точ-
но разбираме под „ран-
но пенсиониране“. Ако 
например двама души 
внасят едни и същи пен-
сионни осигуровки, но 
единият от тях по раз-
лични причини излезе по-
рано в пенсия, той още-
тява всички останали, 
които плащат същите 
вноски. Що се отнася до 
категорийните работ-
ници, за тях има дифе-
ренцирана осигурителна 
вноска, която е по-ви-
сока от тази за всички 
останали, т.е. трета ка-
тегория труд. В момен-
та вноската за пенсия 
на хората, родени преди 

1960 г., е 17,8%. За рабо-
тещите в условията на 
първа категория труд тя 
се увеличава с още 15%, 
а за втора – с още 10%. 
От тези допълнител-
ни вноски 3% отиват в 
НОИ, а останалите – в 
професионалните фон-
дове. Работодателите 
изцяло поемат тези до-
пълнителни суми. Те са 
разчетени така, че да 
обезпечат пенсията за 
времето от момента на 
по-ранното приключване 
на работа до навършва-
нето на определената 
от държавата възраст 
за това. Тоест за тези 
хора не вземат от внос-
ките на останалите и 
това не се отразява не-
гативно на обществото. 

Допусната е обаче 
една съществена сис-
темна грешка. Какво до-
пълнително има в тази 
срочна пенсия? Тя е сроч-
на, основна пенсия, полу-
чавана преди пенсията 
за осигурителен стаж и 
възраст, която е повере-
на за плащане от частни 
дружества. Тя не се из-
числява по каноните на 
социалното осигуряване, 
а зависи от наличието 
на вноски, направени или 
ненаправени по волята 
на работодателите. 

През годините е до-
пуснато и изоставане на 
нарастването на годи-
ните за пенсиониране на 
категорийните работни-
ци, което трябва да се 
преодолее. Ако приемем, 
че възрастта в другите 
категории ще се повиша-
ва с един или два месеца, 
там трябва да е малко 
по-бързо, за да може да 
се доближи до разчети-
те и да могат фондове-
те да покриват пенсии-
те до навършването на 
нужната възраст. В про-
тивен случай ще стане 
действително така, че 
тези хора ще започнат 
да взимат от вноските 
на останалите.

Какъв е пътят да се 

реши този проблем?

Както казах, необхо-
дим е по-голям ръст на 
възрастта за пенсиони-
ране на категорийните 
работници. През този 
период пенсия ще се пла-
ща по досегашния ред – 
при пенсиониране ще се 
прехвърля партидата на 
хората в НОИ и пенсия-
та ще се плаща оттам. 
В края на преходния пе-
риод работниците пър-
ва категория труд ще 
се пенсионират 8 го-
дини по-рано от тези, 
полагали трета, и три 
години по-рано от рабо-
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доброволното допълнително осигуряване 

Снимки в. „Строител“
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тилите в условията на 
втора категория труд. 
Успоредно с това има 
готовност веднага да 
започне изплащането на 
пенсии от професионал-
ните пенсионни фондове 
за хората, които са ра-
ботили в тежки условия 
след 2000 г., като имаше 
и гаранция, че ако сума-
та по личната партида 
е ниска, ще се даде пра-
во тя да се прехвърли 
към НОИ и оттам да се 
отпусне социална пен-
сия. Един такъв режим е 
възможният за момента 
компромисен вариант. 
Разбира се, трябва много 
внимателно да се обсъди 
цялата система. 

Тук опираме и до кон-

трола по отношение 

събирането на осигури-

телните вноски. Прие 

се текст за криминали-

зиране на укриването 

на осигурителни внос-

ки, но опасенията са, че 

той няма да проработи.

Трябва да се направят 
сериозни промени, за да 
се гарантират постъ-
пленията. Криминализи-
рането е една от тях, но 
няма да е достатъчна. 
Що се отнася до съмне-
нията дали ще прорабо-
ти, и аз не мога да кажа 
категорично. 

Неслучайно попитах 

за възможността за 

въвеждане на пределна 

възраст по професии, 

защото има цели индус-

трии, заетите в които 

работят в лоши усло-

вия на труд, а са изклю-

чени от системата на 

по-ранното пенсиони-

ране при първа и втора 

категория труд.  

Не  се  предвиждат 
прагове по професии, за-
щото има нормативен 
акт за категоризирането 
на труда при пенсиони-
ране. То се подчинява на 
определени изисквания и 
смятам, че на този етап 
е достатъчно добро. 

Солидарната систе-

ма гарантира пенсия, 

но ниска, защото насе-

лението намалява, също 

и това в трудоспособ-

на възраст. Все по-мал-

ки са постъпленията в 

общественото осигу-

ряване, а дефицитът 

нараства. Капитало-

вата също има своите 

рискове, но защо не се 

върви към лични парти-

ди, с които всеки да се 

разпорежда сам, да бъде 

активен и да решава как 

да се управляват?

Солидарната систе-
ма се влияе главно от 

три фактора. На първо 
място са демографски-
те процеси – застаря-
ването на населението, 
увеличаването броя на 
пенсионерите и намаля-
ването на хората, които 
плащат осигурителни 
вноски. На второ мяс-
то – от равнището на 
безработица или от хо-
рата в трудоспособна 
възраст, които не могат 
да внасят осигуровки. 
Съществува и риск, кой-
то е особено характе-
рен за нашата страна 
– миграцията. България 
напускат хора в рабо-
тоспособна възраст, а 
остават онези, които 
получават пенсия. 

Що се отнася до ка-
питаловата система, 
тя се влияе силно от 
състоянието на пазари-
те. Имали сме и двете 
системи. Капиталовата 
в началото е много до-
бра от всякаква гледна 
точка – и политическа, 
и социална, и икономиче-
ска. В нея се натрупват 
активи на принципа на 
снежната топка, които 
се инвестират, разви-
ват капиталовия пазар, 
влагат се средства на 
пенсионните фондове в 
различни сфери. 

Такава  система  в 
България е стартира-
ла през 1924 г . ,  като 
жените е трябвало да 
получават пенсия след 
20 години стаж, а мъже-
те – след 25. Времето 
на масовите плащания 
обаче е настъпило след 
края на Втората светов-
на война в условията на 
огромна инфлация. Тази 
система е фалирала не 
само при нас, но и в мно-
го други страни в Стара 
Европа. Затова е възпри-
ета солидарната – за да 
се осигурят доходи на 
осигурените, които по 
някакви причини са изгу-
били правата си. 

В Стара Европа обаче 
са запазили успоредното 
действие на доброволно-
то допълнително соци-
ално осигуряване. Харак-
терни за тези страни са 
професионалните пен-
сионни схеми, които се 
уреждат с колективен 
трудов договор или с дру-
го споразумение. Фондо-
вете са били предоста-
вяни на институции за 
доверително управление 
на парите. Тези схеми са 
добре развити и са гръб-
накът на социалното 
осигуряване в Европа. 

При  нас  проблемът 
беше,  че  солидарната 
система е единствена и 
обхващаше все повече и 
повече хора. Затова през 

2000 г. се взе решение за 
въвеждането на смесена, 
с която да се диверсифи-
цира рискът за стабил-
ността на пенсионната 
система. Бяха допуснати 
обаче редица грешни ре-
шения и за съжаление не 
ги поправяме в движение, а 
ги оставяме да се трупат. 

Да разбирам ли, че се 

цели да се развиват со-

лидарната и добровол-

ната система и вто-

рият стълб в момента 

– ДЗПО, да отпадне?

Не мога да се ангажи-
рам с това. Както казах, 
към 2000 г. тази форма 
на допълнително задъл-
жително осигуряване не 
съществуваше в Стара 
Европа. Само в няколко 
от новоприсъединените 
към ЕС страни функцио-
нираше такава систе-
ма, но вече и там не е 
така. Не искам да бъда 
разбиран погрешно, но 
това, държавата да те 
задължава да участваш 
в частни дружества, е 
твърде уязвимо. 

Едва наскоро се за-

говори, че трябва да 

се създаде гаранционен 

фонд в случай на сътре-

сения на пазарите, кои-

то биха засегнали вто-

рия стълб.

Това е още един нере-
шен проблем. Гаранцио-
нен фонд няма в момента 
и вероятно няма да има 
и в бъдеще, защото дру-
жествата не са съглас-
ни да правят общ фонд. 
Едно малко пенсионно 
дружество какъв фонд 
може да направи? Това е 
екзотичен модел, който 
ни беше наложен и който 
беше приложен в Латин-
ска Америка и Азия. До-
пуснахме го, но не мога 
да разбера демократично 
ли е никой да не те пита 
и служебно да те разпре-
делят в пенсионен фонд, 
без да те информират 
какво ти носи тази сис-
тема?! Разпределението 
пък се прави по една не 
съвсем справедлива ме-
тодика, която насърчава 
големите дружества. И 
така стигаме до 2008 г., 
когато беше реализира-
на доходност – 20%. За 
няколко години тя едва 
се преодоля. А ако криза-
та се беше задълбочила? 
Проблеми може да има и 
когато настъпи момен-
тът за масовите пла-
щания след 2020 г. Никой 
не казва освен това на 
хората, че напускайки 
осигурителната систе-
ма, тяхната пенсия от 
НОИ ще бъде намалена 
пропорционално на внос-

ката, която са направи-
ли в тези дружества – с 
около 29%. 

Ако оценяваме въз-
можността хората да 
изберат дали да внасят 
пенсионни осигуровки 
само в НОИ, или и в час-
тен фонд, разбира се, 
има още какво да се по-
мисли. Ефектът няма да 
е толкова да напълним 
бюджета на НОИ – това 
е временно, несигурно и 
проточено във време-
то, защото не се знае 
кой какво ще избере, но 
ще свали отговорност-
та на държавата до из-
вестна степен от това, 
че тя задължава хора да 
се осигуряват в няколко 
частни дружества и фон-
дове.

НОИ в момента е в 
много тежко финансово 
състояние. Около 53% 
от разходите за пенсии 
се покриват от данъчни-
те приходи на бюджета. 
С данъците се запълва и 
дупката, която се обра-
зува за сметка на онези 
5% от осигурителната 
вноска, която отива в 
частните дружества. 

Относно размера 

на  осигурителните 

вноски – поне в сред-

носрочната прогноза 

на правителството 

той се запазва, но на 

всички е ясно, че без 

увеличение няма как 

заради затрудненията 

на солидарния модел. 

Как виждате вие този 

евентуален ръст?

По цял свят осигури-
телната вноска се калку-
лира, докато при нас тя 
се определя политически, 
с различни мотиви. Ако 
се върнем по-назад, към 
1999 г., тя беше 32%. В 
един момент беше рязко 
намалена до 16%. Няма 
как при такова обезкръ-
вяване, и то рязко, за ня-
колко години, при условие 
че имаме и допълнител-
ни утежняващи фактори 
– отделянето на 5% от 
вноската за пенсия за 
допълнителното задъл-
жително осигуряване и 
намаляването на тру-
доспособното население, 
НОИ да бъде в стабилно 
финансово състояние. 

Подходът, по който 
се подпомага институ-
тът, също е несъвършен. 
От една страна, беше 
въведено т.нар. държав-
но участие с 12% в оси-
гуряването за пенсии, 
което не се различава по 
нищо от трансфера за 

покриване на дефицита. 
А има много какво да се 
направи, включително 
да се насърчава добро-
волното осигуряване и 
държавата да помага 
на хората за това. Има 
различни възможности, 
които могат да бъдат 
обмислени, комбинирани 
– да се усъвършенства 
държавното участие, да 
се уточни откъде идва 
финансирането на дефи-
цита в системата.

От законодателна 

гледна точка кои норма-

тивни актове спешно 

трябва да се променят 

с оглед на реформата 

освен Кодексът за со-

циално осигуряване?

Ако обсъждаме всички 
аспекти на пенсионната 
система, задължител-
на е промяна в Закона 
за здравето, свързана 
с усъвършенстване на 
експертизата на рабо-
тоспособността – ЛКК 
и ТЕЛК. Данъчно-осигу-
рителният процесуален 
кодекс – също, правят се 
сега промени в Наказа-
телния кодекс за крими-
нализирането и редица 
други законови и подза-
конови нормативни ак-
тове. 
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Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков:

Мартин
Славчев

Ре ф ор м а т а  в 
МВР е крайно необ-
ходима, тъй като 
тя е отлагана 25 
години. Това заяви 
министърът на въ-
трешните работи 
Веселин Вучков по 
време на изнесена-
та презентация на 
тема „МВР - 2015 г. - Пътна кар-
та на реформите”. Събитието 
събра вицепремиери, настоящи 
и бивши министри, депутати, 
представители на неправител-
ствения сектор и др. 

„Презентацията е насочена 
към административната ре-
форма преди всичко, не толкова 
към функционалната. Даваме си 
сметка, че тя не е лесна за осъ-
ществяване и е необходима вът-
решноведомствена, обществена 
и политическа подкрепа. Идеята 
е чрез промени в няколко закона 
да се постигне диференциране на 
държавната служба в МВР. Пър-
ва категория да остане само за 
служителите, които работят в 
най-тежки условия – пожарникари 
и спасители, униформен състав, 
разследващи полицаи, дознатели, 
оперативен състав. Всички ос-
танали следва да се подчиняват 
на служебно правоотношение по 
Закона за държавния служител 
или по трудово правоотношение 
по Кодекса на труда. Амбициите 
ни са промените в ЗМВР да ста-
нат през февруари, а Законът за 
държавния служител да започ-
не да действа от 1 април  т.г. 
Отворени сме за разговор и по 
други теми, свързани с по-ефек-
тивната работа и управление на 
структурите на МВР”, каза ми-
нистър Вучков. 

Според него предимствата 
на Закона за държавния служи-
тел, когато започне да действа, 
ще бъдат мобилност на чиновни-
ците - по-лесното преминаване 
от една администрация в друга, 
благоприятен ефект за пенсион-
ноосигурителната система, как-

то и по-строга финансово-адми-
нистративна дисциплина в МВР. 

„За период от 5 години - от 
2010 до 2014 г., работещите в 
Министерството на вътреш-
ните работи са намалели с 9300 
души. Към 31 декември 2014 г. 
възнаграждения в МВР получават 
47 134 души, като работещите 
по трудов договор са малко над 
6000. Относно темпа на напуска-
не на служители през последните 
години, чийто пик е през 2013 и 
2014 г., причините са свързани 
основно с недобро обясняване на 
реформите. Този фактор непре-
къснато предизвиква напрежение 
сред служителите на МВР. Само 
през декември 2014  г. са напус-
нали 716. Поводът е очакването 
да се промени параграф 4 от Ко-
декса за социално осигуряване, 
но притесненията се оказаха 
неоснователни. Промяната не 
влезе в сила и през последните 
дни има немалко заявления за 
оттегляне на искания за пенси-
ониране от МВР, които смятаме, 
че ще можем да удовлетворим”, 
добави Вучков. 

Бившият вътрешен минис-
тър Цветан Цветанов заяви 
пред събралите се на дискуси-
ята, че е песимист от изнесе-
ните данни за състоянието на 
МВР и за темпа на напускане на 
служители на реда. Той подчер-
та, че те работят при тежки ус-
ловия на труд. Цветанов поиска 
повече усвояване на европейски 
средства от МВР, за да се обно-
ви техниката и да се подобрят 
условията, при които се трудят 
служителите на силовото ведом-
ство.

Народните представители от Комисията по 
правни въпроси обсъдиха Стратегията за съдебна 
реформа. До редакционното приключване на броя тя 
не бе гласувана от депутатите. Една от мерките 
в нея предвижда дейността на обвинението да под-
лежи на независима експертиза. „Главният прокурор 
Сотир Цацаров предлага това да бъде обвързано с 
наблюдение от страна на Европейската комисия и 
ще се търси такъв механизъм“, обясни министърът 
на правосъдието Христо Иванов. 

Държавната агенция за ме-
трологичен и технически надзор 
(ДАМТН) ще контролира изпълне-
нието на мерките за поддържане 
на язовирните стени и съоръже-
нията към тях в изправно техни-
ческото състояние, осигуряване 
на безопасната им експлоатация 
или дейностите по ликвидиране-
то им. Това е записано в предло-
жените промени в Закона за води-
те, публикувани за обсъждане на 
портала за обществени консул-
тации на Министерския съвет. 
Становища по тях могат да се 
подават до 24 януари.

Регламентирани са и задълже-

нията на собствениците на язо-
вири. Предвижда се дейнос тите 
по поддържане на съоръженията 
в изправно техническо състояние 
в съответствие с нормативната 
уредба да се извършват от опе-
ратор на язовирна стена – лице с 
необходимата квалификация. 

Определени са съставът и 
задълженията на комисии, които 
се назначават със заповед на об-
ластните управители за обслед-
ване на обектите. Те ще предпис-
ват изпълнението в определен 
срок на необходимите действия 
за осигуряване на техническата 
им изправност и безопасната 

им експлоатация, ще съставят 
протоколи за направените кон-
статации и ще предоставят 
информацията на ДАМТН. Аген-
цията ще следи за спазването на 
мерките. 

Предвижда се в срок до шест 
месеца от приемането на закона 
по предложение на ДАМТН Ми-
нистерският съвет да издаде 
наредба за условията и реда за 
осъществяване на техническата 
и безопасната експлоатация на 
язовирните стени и съоръжения-
та към тях и за осъществяване 
на контрол за техническото им 
състояние.

Свилена Гражданска

Започна пролетната 
сесия на 43-ото Народно съ-
брание. В декларации парла-
ментарните групи предста-
виха своите приоритети 
през следващите месеци. 
„Сред основните законода-
телни цели на ПГ на ГЕРБ 
са реформите в сектора за 
сигурност, възстановявайки 
балансиращата роля на пре-
зидента да назначава с указ 
главния секретар на МВР и 
председателите на ДАНС и 
ДАТО по предложение на Ми-
нистерския съвет“, заяви от 
пленарната трибуна Цветан 
Цветанов. По думите му ще 
се работи и за промяна на 
модела на Сметната пала-
та, а сред ангажиментите 
остава и социалната поли-
тика, образованието и здра-
веопазването. 

От името на Реформа-
торския блок съпредседа-
телят на парламентарната 
група Радан Кънев прочете 
декларация, в която акцен-
тира върху правосъдната 

реформа, тази в здравеопаз-
ването, административни-
те и пенсионните промени. 
Той подчерта, че само об-
щата политическа воля на 
мнозинството и правител-

ството може да направи 
управлението реформатор-
ско и полезно за българските 
граждани. 

Сред основните задачи 
на Патриотичния фронт е 

въвеждането на задължи-
телното гласуване, обясни 
от името на парламентар-
ната група Красимир Кара-
качанов. 

Съпредседателят на ПГ 
на АБВ Борислав Борисов при-
помни, че при съвместната 
дейност на управляващата 
коалиция са се появили недоб-
ри примери за взимане на ре-
шения, визирайки приемането 
на Закона за данъците върху 
доходите на физическите 
лица и промените в пенсион-
ното законодателство. 

„Енергетиката в полза 
на хората, а не в тежест на 
българите – това е един от 
основните ни приоритети, 
постижими чрез промени в 
нормативната база, които 
ще направят процесите в 
сектора разбираеми и дос-
тъпни за обществеността“, 
заяви съпредседателят на 

ПГ на Българския демокра-
тичен център Красимира 
Ковачка. 

„Очакваме по-скоро 
представянето на управлен-
ската програма на прави-
телството“, каза председа-
телят на ПГ на ДПС Лютви 
Местан. По думите му ог-
лавяваната от него партия 
няма как да гласува за от-
падането на плоския данък, 
каквито предложения има. 

„И през този парламен-
тарен сезон ще отстояваме 
програмата си, насочена към 
заетост, достойни доходи, 
достъпно образование и 
здравеопазване. Ще внесем 
законопроект за тълкуване 
на Закона за облагане на до-
ходите на физическите лица 
и ще предложим промени в 
Закона за конкуренцията“, 
заяви Янаки Стоилов от 
„БСП – лява България“.

Десислава Бакърджиева 

САЩ ще подкрепят България 
в съдебната реформа, постига-
нето на енергийна независимост 
и на върховенство на закона. 
Това стана ясно по време на съв-
местната пресконференция на 
премиера Бойко Борисов и дър-
жавния секретар на САЩ Джон 
Кери. В рамките на официалното 
си посещение у нас той проведе 
разговори с министър-председа-
теля на „Дондуков“ 1. Двамата 
обсъдиха двустранните търгов-
ско-икономически отношения и 
сътрудничеството в сферата на 
сигурността, енергетиката, ре-
гионалното развитие и опазване 
на културното наследство.

„Голямо удоволствие е за мен 
да съм тук в този изпълнен със 
събития важен момент. България 
живее във времена, в които има 
множество предизвикателства 
пред целия регион”, заяви Кери.

„Целта по изграждането на 

Европа, която е цяла, 
мирна и просперира-
ща, още не е постиг-
ната докрай. Амери-
ка е ангажирана за 
постигането на една 
силна и суверенна Бъл-
гария”, посочи Кери. 
„Обсъдихме сигурнос-
тта, енергийната ди-
версификация и върховенството 
на закона. Създадохме 4 работни 
групи за затвърждаване на съ-
трудничеството ни в няколко об-
ласти”, допълни той. Според Кери 
сред тях са модернизирането на 
армията ни, диверсифицирането 
на енергийните източници, бор-
бата с корупцията.

„България трябва да засили 
своите усилия да спре процесите 
на корупция”, каза Кери, който е 
бивш прокурор и като такъв е ра-
ботил по превенцията на корупци-
ята и борбата с прането на пари. 

„Нито една страна не е за-
щитена от корупцията, но в 

България не става дума само за 
укрепването на демокрацията, а 
и за развитието на икономиката. 
Става дума за надеждите, които 
гражданите и инвеститорите 
имат в институциите”, изтъкна 
държавният секретар на САЩ.

На пресконференцията стана 
ясно, че САЩ ще изпратят енер-
гиен експерт, който ще подпо-
мага разработването на план за 
развитие на енергетиката у нас. 
Кери изтъкна, че колкото по-бързо 
бъде реализирана тази реформа, 
толкова по-бързо ще бъде по-
стигнат ръст на инвестициите 
в страната ни.

Парламентарните групи представиха своите приоритети
Снимки Денис Бучел
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Свилена Гражданска

Г-н Личев, какво е 

състоянието на язови-

рите, за които отгова-

ря Министерството на 

околната среда и води-

те (МОСВ)? 

МОСВ контролира 53 
броя комплексни и зна-
чими водоема, описани в 
Приложение 1 към чл. 13 
на Закона за водите. За 
язовирите, които са с 
основно предназначение 
производство на елек-
троенергия, отговаря 
Министерството на 
енергетиката, за напоя-
ване – Министерството 
на земеделието и храни-
те, а за питейно-битово 
водоснабдяване – Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството.

От страна на МОСВ 
басейновите дирекции 
са органът, който осъ-
ществява контролната 
дейност за съответния 
район на управление. Ре-
зултатите от провер-
ките до сега показват, 
че не се извършват не-
обходимите дейности, 
свързани с подобрява-
не проводимостта на 
критични участъци от 
реки, както и ремонтно-
възстановителни дей-
ности по диги, мостове 
и други технически не-
изправни и неправилно 
поддържани съоръжения, 
не се предприемат мер-
ки от собствениците 
на обектите за техни-
ческото им обследване 
и привеждането им в из-
правно експлоатационно 
състояние.

Проблемите се дъл-
жат не само на липса на 
достатъчно финансови 
ресурси, но и на праз-
ноти в нормативната 
уредба. В тази връзка 
Министерският съвет 
прие доклад на минист-
рите на околната среда 
и водите, на регионално-
то развитие и благоу-
стройството, на енерге-
тиката, на земеделието 
и храните и на вътреш-
ните работи и предло-
жените в него мерки за 
дългосрочното решаване 
на проблемите, свързани 
с неяснотите в законо-

дателството чрез раз-
работване на промени.

Какво ще обхванат 

нормативните проме-

ни? 

Скоро министърът на 
околната среда и водите 
ще внесе за одобрение 
в кабинета и впослед-
ствие в парламента за-
конопроекта за промяна 
на ЗВ. Той съдържа пред-
ложенията ни, свърза-
ни с обособяването на 
единен национален кон-
тролен орган, който да 
следи за техническото 
състояние на хидротех-
ническите съоръжения. 
По този начин ще има не-
прекъснат контрол върху 
собствениците и опера-
торите на тези обекти. 
Ще бъдат направени и 
други изменения на за-
кона.

Как трябва да про-

меним политиката си 

по отношение на води-

те, за да не се стига 

до бедствия, подобни 

на тези от лятото и  

есента на 2014-а?

През миналия век ос-
новните мероприятия, 
които са предприемани 
по течението на реките 
за защита от наводне-
ния, са изграждането на 
корекции в населените 
места и корекции и диги 
в земеделските земи. 
Една от основите им 
цели е била осигуряване 
на повече територии 
за нуждите на разви-
ващата се икономика и 
предпазването на при-
лежащите терени от 
наводнения. Съоръжени-
ята са били проектирани 
самостоятелно, без от-
читане на наличието на 
вече изградени такива 
преди или след тях. 

За времето, когато  
са били построени, те 
са изпълнявали функции-
те си, но днес при про-
менените климатични 
условия (големи периоди 
на суша и чести интен-
зивни валежи, довеждащи 
до формиране на високи 
вълни), при неправилна 
експлоатация и слаба 
поддръжка те не могат 
да ги  осъществяват 
адекватно. 

През 2014 г. имаше 
много доказателства за 
намаленото влияние на 
обектите за предпазва-
не от водната стихия 
- стеснени и застроени 
речни течения,  нера-
ботещи отводнителни 
канали, които например 
в Добрич доведоха до 
продължително задър-
жане на води, защитни 
диги за земеделски земи, 
които задържат води 
в градската част (на-
воднението в Мизия), 
депонирането на отпа-
дъци в речните легла и 
други. И накрая, но не на 
последно място, едната 
от причините е лошото  
техническо състояние 
на язовирите (разруше-
ните язовирни стени на 
обектите над Цар Кало-
ян и с. Бисер). 

Съгласно информация, 
събрана от общините, 
държавните фирми „Язо-
вири и каскади“ към НЕК 
ЕАД, „Напоителни сис-
теми“ ЕАД и съответ-
ните ВиК дружества и 
обобщена от басейнови-
те дирекции към МОСВ, 
към момента у нас има 
данни за 2743 обекта, 
от които 54 – публична 
държавна собственост; 
212 – частна държавна 
собственост; 2183 – 
публична общинска соб-
ственост; 26 – частна 
собственост, и 268 – 
неопределена собстве-
ност. 

Да, наистина язови-
рите имат благотворно 
влияние при преминаване 
на висока вълна – задър-
жат води, намаляват 
водното количество 
след тях, но само ако са 
в изправно техническо 
състояние.

Има и още примери, 
но дори само от тези 
може да се направи из-
водът, че предприема-
ните досега мерки са с 
изчерпани функции. За-
това е необходимо да 
се предприемат нови с 
дългосрочен характер за 
намаляване на риска от 

наводнения по цялото 
течение на реките. 

В националното за-
конодателство със ЗИД 
на Закона за водите през 
август 2010 г. е транс-
понирана Европейската 
директива за наводне-
нията. В изпълнение на 
изискванията й МОСВ 
подготвя Планове за 
управлението на риска 
от наводнения (ПУРН), 
които следва да бъдат 
завършени до края на 
2015 г.

До настоящия мо-
мент е приключил пър-
вият етап  - анализ и 
оценка на наличната 
информация в страната 
за миналите бедствия, 
като е завършена пред-
варителна оценка на ри-
ска от стихията и са оп-
ределени застрашените 
райони. Предстои втори 
етап, т.е. изготвяне на 
карти на териториите 
под заплаха. Основната 
цел е да се разработи 
програма от мерки, с 
чието изпълнение ще се 
постигне намаляване на 
риска от наводнение. 

Откъде ще дойдат 

необходимите сред-

ства за инвестиции? 

В приоритетна ос 
„Превенция и управления 
на риска от наводнения 
и свлачища“ на Опера-
тивна програма „Околна 
среда 2014 - 2020” за из-
пълнение на ангажимен-
тите на страната по 
изискванията на Дирек-
тива 2007/60/ЕС на този 
етап е предвидено да се 
инвестират средства. 
Общият й бюджет е 78 
млн. евро. С тях ще се 
финансира създаване на 
Национална система за 
управление на водите в 
реално време. За стар-
тиране на изграждане-
то й министерството 
вече има готовност. 
Предстои обявяване на 
обществена поръчка за 
избор на изпълнител за 
първи етап от реали-
зирането на целия про-

ект, който ще завърши 
с изграден център за 
управление на водите в 
поречие Искър като пи-
лотен район. Системата 
ще даде възможност за 
взимане на своевременни 
решения и предприемане 
на адекватни действия 
от компетентните ин-
ституции. 

Ще се осигурят сред-
ства за  инвестиции 
в маломащабни инфра-
структурни подобрения 
за преодоляване на по-
следиците от стихия-
та, корекции на реки, из-
граждане на диги и т.н. 
Ще се финансират дей-
ности по възстановява-
не на заливни зони, за по-
добряване задържането 
на водите, за биологично 
укрепване на бреговете.

В допълнение на те-
риторията на страната 
ще се изградят 6 центъ-
ра за повишаване готов-
ността на населението 
за адекватна реакция 
при наводнения. Бене-
фициенти ще са МОСВ, 
общини и ГД „Пожарна 
безопасност и защита 
на населението” към Ми-
нистерството на вът-
решните работи. 

Какви са загубите на 

питейна вода у нас?

Съгласно Стратеги-
ята за развитие и упра-
вление на водоснабдява-
нето и канализацията, 
приета от МС, общите 
загуби на вода са 60%. 
В документа е заложено 
към 2039 г. процентът 
да бъде сведен до 30.

Стартира процеду-

рата по подготовка на 

новите планове за упра-

вление на речните ба-

сейни (ПУРБ) през 2015 

- 2021 г. По какъв начин 

инвеститорите биха 

могли да съдействат 

за разработването им?

Първо те трябва да 
имат предвид, че бъ-
дещи разрешителни за 
дейности, регламенти-
рани като изключения в 

чл. 4 от РДВ (чл. 156б-ж 
от Закона за водите), 
могат да бъдат издава-
ни само ако са изрично 
посочени в плановете 
за управление  на реч-
ните басейни и са пред-
ставени обосновките и 
доказателствата, из-
исквани от норматива, 
вкл. за обществената 
им значимост, за лип-
сата на други алтер-
нативи, за техническа 
неосъществимост или 
финансова необосно-
ваност, за смекчаващи 
мерки, които ще нама-
лят въздействието вър-
ху водите, и др. Сред тях 
например са: изграждане 
на съоръжения, които 
променят морфологията 
на реката; водовзема-
ния в райони и от водни 
тела, в които черпането 
на ресурса е значително; 
замърсявания, които не 
могат да бъдат избегна-
ти, и др. За тях инвес-
титорите още на най-
ранен етап следва да 
уведомят басейновата 
дирекция и да предоста-
вят изискващите се обо-
сновки и доказателства, 
които да бъдат включе-
ни в ПУРБ.  

Съществен проблем 
е концентрирането на 
дейности около голе-
мите градове. Поради 
това вероятно в редица 
случаи ще се налага въ-
веждането на забрана за 
издаване на нови разре-
шителни. 

Използвам възмож-
ността да съобщя и 
на инвеститорите, и 
на цялата широка об-
щественост, че на ин-
тернет страниците на 
Министерството на 
околната среда и водите 
(www.moew.government.
bg/?show=top&cid=572) и 
на басейновите дирекции 
са публикувани за кон-
султация с обществе-
ността  прегледите на 
проблемите, свързани с 
управление на водите. На 
тази база ще се разрабо-
тят вторите ПУРБ. 

Необходими са дългосрочни 
мерки за превенция от 
наводнения 

Асен Личев, директор на 
Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ: 

Снимка Емил Христов
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Ярослав Рангелов, 
ВСУ „Любен Каравелов”

Ко м п о з и ц и о н н и т е 
клетки са съществена 
част от обемно-планиро-
въчните решения на мно-
гофамилните жилищни 
сгради. Те са резултат от 
съвместяването на раз-
лични композиционни еле-
менти на дома – дневни, 
спални, кухни и др., съобра-
зено с функционалното им 
предназначение и норма-
тивните изисквания. От 
съчетаването им се фор-
мират композиционни еди-
ници – жилища, полусекции, 
секции и сгради, които са 
от съществено значение 
за градоустройствените 
решения и архитектурния 
образ на урбанизираните 
територии. Формата и па-
раметрите на клетките 
се определят от компози-
ционните оси в надлъжна 
и напречна посока на зда-
нието.

Размерите на между-
осията в надлъжна посока 
разделят композицион-
ните клетки на две гру-
пи – с малки и с големи 
междуосия. В очертания-
та на тези с големи ком-
позиционните елементи 
могат да се разположат 
както един зад друг в на-
пречна посока, така и един 
до друг в надлъжна посока 
на сградата. Това им дава 
предимство при разработ-
ването на гъвкави обем-
но-планировъчни решения. 
Размерите на големите 
композиционни междуосия 
условно могат да се при-
емат от 4,2 м, при които 
един до друг се съчетават 
два елемента с основно 
предназначение за обита-
ване до 7,2 м. Възможни са 
и по-големи от тях, но те 
са свързани с увеличаване 
на разходите за бетон и 
стомана. В напречна по-
сока на зданията са с раз-
лични параметри в зависи-
мост от функционалното 
предназначение на компо-
зиционните клетки. Те мо-
гат да съвпадат или не с 
конструктивните между-
осия в двете направления 
и са кратни на основния 
модул (М) или неговите 
производни.

Предмет на проучва-
нето са клетки с компози-
ционни междуосия 5,4/5,4 
м, съвпадащи с конструк-
тивните. През периода, 
в който многофамилни-
те жилищни постройки 
у нас са изграждани пре-
димно с технологиите 
на индустриализираните 
строителни системи, са 
разработени различни пла-
нировъчни решения.

Първите проекти в 
тази насока са за едро-
панелни жилищни сгради 
в жилищен комплекс „Ал. 
Толостой” в София – съз-
дадени и реализирани през 
1950 – 1960 г. (фиг. 1). В 
тях композиционните еди-
ници представляват съче-
тание от клетки с малки и 
големи междуосия.

Тези с размери 4,8/4,8 м 
са предвидени в средната 
част на секциите и оф-
ормят в жилищата група 
„Ден”. 

Когато са с размери 
3,3/4,8 м, оформят група 

„Нощ”. Следващият етап 
на тази разработка е из-
вестен под наименование-
то тип „Красна поляна” и 
е приложен в градовете 
София, Пловдив и Бургас. 
В него се предвижда про-

мяна на функционалното 
разпределение на домове-
те, като се използва по-
голяма кухня за готвене 
и хранене, балкон и ново 
решение за банята и то-
алетната (фиг. 2).

Подобно е проучването 
с размери на композицион-
ните клетки 5,1/5,1 м и 
3,6/5,1 м, в което се увели-
чават площите на компо-
зиционните елементи и се 
подобрява планировката 
на жилищата (фиг. 3) (1). 

Ко м п о з и ц и о н н и т е 
клетки с размери 5,1/5,1 м, 
разположени в крайните 
междуосия на жилищни-
те секции, са предмет 
на друга разработка за 
едропанелни жилищни 
сгради. Те се съчетават 

с композиционни клетки с 
размери 3,6/5,1 м и 3,6/6,3 
м, от което се получават 
жилища за 2, 3, 4, 5 и 6 оби-
татели (фиг. 4). Разпола-
гането на композицион-
ните клетки в крайните 

междуосия на средната 
секция дава възможност, 
чрез тяхната ротация да 
се получат крайна, ъглова 
и самостоятелна секция, 
без да се променя функцио-
налното разпределение на 
жилищата (фиг.5) (2). 

В следващ етап на 
тази разработка са из-
следвани композиционните 
клетки с размери 5,4/5,4 
м, разположени в средата 
и края на жилищните сек-
ции. Те дават възможност 
за по-голяма вариантност 
при разполагане на компо-
зиционните елементи и 
увеличаване на полезната 
площ.

От комбинирането им 
с композиционни клетки с 
размери 3,6/5,4 м, 3,6/6 м 
и 3,6/6,6 м се получават 
жилища за 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
обитатели: 

1. Жилище за един оби-
тател (фиг. 6) – от една 
композиционна клетка с 
размери 5,4/5,4 м и една 
композиционна клетка 
3,6/5,4 м.

2. Жилище за двама 
обитатели (фиг. 7) – от 
една композиционна клет-
ка с размери 5,4/5,4 м и 
две композиционни клетки 
3,6/5,4 м.

3. Жилище за трима 
обитатели (фиг. 8) – от 
две композиционни клетки 
с размери 5,4/5,4 м и една 
композиционна клетка 
3,6/6,6 м.

4. Жилище за четирима 
обитатели (фиг. 9) – от 
две композиционни клет-
ки с размери 5,4/5,4 м и 
две копозиционни клетки 

3,6/5,4 м.
5. Жилище за петима 

обитатели (фиг. 10) – от 
две композиционни клет-
ки с размери 5,4/5,4 м, две 
композиционни клетки 
3,6/6 м и една 3,6/6,6 м.

6. Жилище за шестима 
обитатели (фиг. 11) – три 
композиционни клетки с 
размери 5,4/5,4 м, една 
композиционна клетка 
3,6/6,6 м и една 3,6/5,4 м.

Във всички ясно са обо-
собени група „Ден” и група 
„Нощ”, като при най-голе-
мите една спалня е извън 
група „Нощ”. Площите на 
композиционните елемен-
ти са съобразени с функ-
циите, които изпълняват. 
При ротация на крайните 
композиционни клетки с 
размери 5,4/5,4 м е въз-
можно от средна секция 
да се получи крайна, ъглова 
или самостоятелна секция 
(фиг. 12) (2).

Изводи

Ко м п о з и ц и о н н и т е 
клетки с размери 5,4/5,4 м, 
съчетани с композиционни 
клетки с малки междуосия, 
осигуряват възможности 
за: 

– Гъвкави функционал-
ни планировки на жилища с 
различен брой обитатели.

– Формиране на ком-
позиционните единици 
на многофамилните жи-
лищни сгради, с които се 
осъществяват различни 
градоустройствени и об-
емно-пространствени 
решения с индивидуален 
архитектурен образ.

– Унифициране на ко-
фражни форми и арми-
ровъчни заготовки за 
изпълнението на стома-
нобетонни конструктивни 
елементи.

– Изграждане на жили-
ща на общински терени за 
задоволяване потребно-
стите на социално слаби.
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Съществено място 
в постигането на изо-
бретателска стъпка на 
иновационните решения 
заема подходящата ге-
ометрия на формата на 
техническите признаци 
и техните взаимни връз-
ки. Като краен резултат 
вследствие на тези от-
ношения или съчетания 
трябва да се стигне до 
положителен технически 
ефект, който е по-голям 
от ефекта в противопос-
тавеното ниво на тех-
никата, определено от 
държавната експертиза. 
Предмет на разглеждане 
са три примера от дисер-
тационния труд на авто-
ра, разкрити в 3.2. Глава 
II, 5.1. Глава IV и 5.3. Глава 
IV, като техните фигу-
ри са илюстрирани съ-
ответно в таблица V-6, 
таблица V-11 и таблица 
V-13 от същия труд [4].

Използване на  

стъпалообразна форма 

Стъпалообразна фор-
ма (нова форма) на на-
пречните сечения на за-
държащите ребра (3) на 
контурния жлеб (2) и на 
всяка свързваща вложка 
(6) (известни признаци, 
които в комбинация с но-
вата форма постигат из-
обретателската стъпка, 
водеща до положителния 
ефект на решението) 
осигуряват устойчивост 
на връзката в сеизмична 
среда, а уплътнение, раз-
положено от двете стра-
ни на връзката между 
свързващата вложка (6), 
надлъжния елемент (7) и 
повърхностните слоеве 
на панелите (известни 
признаци, които в ком-
бинация с новата форма 
правят решението рабо-

тоспособно), осигурява 
топло-, паро- и газоизола-
цията на връзката [1, 22].

Стъпалообразната 
форма е използвана при 
решение на задача 3 (3.2. 
Глава II. Осигуряване на 
топло-, паро- и газонеп-
ропускливост на сглобя-
емите стени от панели в 
сеизмични условия).

ЗАДАЧА 3. Създава-
не на топлоизолираща 
стена, устойчива на се-
измични усилия, имаща 
малък брой елементи, 
осигуряваща газо- и па-
роизолация (BG №41593 
A. Стена, по-специално 
топлоизолираща).

Таблица V-6.  Създа-
ване на топлоизолираща 
стена, устойчива на се-
измични усилия

Използване на квадратни 

тръби

А. Оформяне по една 
квадратна тръба в десния 
край на двата равнинни 
повърхностни слоя на па-
нела. В стените (4), (6), 
(8) и (9) на квадратните 
тръби (нови признаци с 
нова форма) са изпълнени 
срещуположни отвори (14) 
(нови признаци), за преми-
наване на съединителни 
елементи (13) (нови при-
знаци), опрени до напрег-
натите еластични пръти 
(7) (известни признаци, 
които в комбинация с но-
вите признаци осигуряват 
изобретателската стъп-
ка и работоспособност на 
изобретението), разполо-
жени в тези квадратни 
тръби [2, 29]. Квадрат-
ните тръби участват 
при решение на задача 12 
(5.1. Глава IV. Поемане на 
вибрации; виброустойчиви 
стени от панели.

Таблица V-11. Поемане 
на вибрации с виброу-
стойчива стена от па-
нели).

ЗАДАЧА 12.  Създа-
ване на виброустойчива 
стена от панели с въз-
можности за контрол на 
връзката между панелите 
и на стената като цяло, 
при това да има и скрито 
трасе за преминаване на 
електрическите инста-
лации (BG №101586/РШ. 
Виброустойчива стена 
от панели).

2.2.Б.  Оформяне по 
една квадратна тръба по 
диагоналите на панела 
в срещуположните кра-
ища на двата равнинни 
повърхностни слоя на па-
нела. Между стените на 
квадратните тръби (7) 
са разположени напрег-
натите еластични пръ-
ти (5) (известни призна-
ци), а в стените на тези 
тръби (7) са изпълнени 
срещуположни отвори 
(известни признаци), оси-
гуряващи преминаване на 
къси шпилки (9) и на дълги 
шпилки (11) (нови призна-
ци, предаващи вибрации 
на известните призна-
ци – прътите (7), които, 
комбинирани с известни-
те признаци, постигат 
изобретателската стъп-
ка и работоспособност 
на изобретението), кон-
тактуващи с прътите (5)  
[3, 34]. 

Квадратни тръби са 
използвани при решение 
на задача 14 (5.3. Глава 
IV. Поемане на вибрации; 
виброустойчиви стени 
от панели).

ЗАДАЧА 14. Да се съз-
даде цялостна защита на 
стена срещу вибрации, 
възникнали по време на 
експлоатация с помощта 
на вертикални напрегна-
ти еластични пръти (BG 
Рег. № 101644. Виброу-
стойчива стена от па-
нели). 

Таблица V-13. Виброу-
стойчива стена от па-
нели.

Изводи

Иновационни решения 
с изобретателска стъп-
ка чрез избор на подхо-
дяща геометрия на фор-
мите на техническите 
признаци са постигнати 
чрез оформяне на: 

стъпа лообразна 
форма (нова форма), на 
напречните сечения на 
задържащите ребра (3) 
на контурния жлеб (2) и 
на всяка свързваща влож-
ка (6) [1]; 

по една квадратна 
тръба в десния край на 
двата равнинни повърх-
ностни слоя на панела 
[2];

по една квадратна 
тръба по диагоналите на 
панела в срещуположните 

краища на двата равнин-
ни повърхностни слоя на 
панела [3]. 

Използваните техни-
чески признаци с изобре-
тателска стъпка от ха-
рактеризиращата част 
на патентните претен-
ции влизат в комбинации 
с известните техниче-
ски признаци от светов-
ното ниво на техниката, 
решавайки заедно поста-
вената задача.

Заедно тези признаци 
въвеждат положителен 
технически ефект, по-
голям от ефекта в про-
тивопоставеното ниво, 
разкрито в един, два или 
три документа, проучени 
и подбрани от държавна-
та експертиза. 
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Наименование на задачата.

1

ЗАДАЧА 3. Създаване на топлоизолираща стена, устойчива на се-
измични усилия, имаща малък брой елементи, осигуряваща газо- и 
пароизолация. 

Основни технически признаци.

 2

Описание на позициите към фиг. V.6:
1 – топлоизолационен панел; 2 – конту-

рен жлеб; 3 – задържащи ребра; 4 – носеща 
конструкция; 5 – разглобяема връзка; 6 – 
свързваща вложка; 7 – надлъжен елемент; 
8 – стебло на Т-образното сечение на 6; 
9 – окантваща вложка; 10 – топло-, паро- и 
газоизолация; 11 – инсталации; 12 – монта-
жен винт; 13 – самонарезен винт

Фиг. V.6. Напречен разрез през топло-
изолационен панел с монтирани в контур-
ния жлеб вложка и надлъжен елемент (фиг. 3 
от патента). Патент за изобретение BG с 
рег. №41593 А [1, 22]

Постигане на изобретателска стъпка, съгласно разположението, връзките, 
материалите и формата на техническите признаци от характеризиращата част 
на патентните претенции [2, 29]

Наименование на задачата.

1

ЗАДАЧА 12. Създаване на виброустойчива стена от панели с въз-
можности за контрол на връзката между панелите и на стената 
като цяло, при това да има и скрито трасе за преминаване на елек-
трическите инсталации. 

Основни технически признаци.

 2

Описание на позициите към фиг. V.11 
(горе):

1 – външни слоеве; 1а –вътрешни сло-
еве; 2 – топлоизолационен слой; 3 – панел; 
4 – краища на 1 и 1а; 4, 6, 8 и 9 – стени на 
квадратни тръби; 10 – хоризонтален край 
на стените 9; 11 – електрически инстала-
ции; 12 – вертикални страници със скосени; 
15 – оформяща лайсна

Описание на позициите към фиг. V.12 
(долу): 

4 – краища на външните слоеве 1, 7 – 
напрегнати еластични пръти; 9 – стени 
на квадратните тръби; 12 – вертикални 
страници; 16 – горни рамене на профила 17; 
17 – първи Т-профил; 18 – кухина на 17; 19 – 
топлоизолация; 20 – долни рамена на горния 
Т-профил; 21 – втори Т-профил; 22 – втора 
кухина на 21; 23 – топлоизолация

Фиг. V.11. Изобретение BG с рег. 
№101586 (фиг. 1 и 2 от патента) [2, 29] 

Постигане на изобретателска стъпка, съгласно разположението, връзките, 
материалите и формата на техническите признаци от характеризиращата част 
на патентните претенции [3, 34].

Наименование на задачата.

1

ЗАДАЧА 14. Да се създаде цялостна защита на стена срещу вибра-
ции, възникнали по време на експлоатация с помощта на вертикални 
напрегнати еластични пръти. 

Основни технически признаци.

 2

Описание на позициите към фиг. 
V.13:

1 – скосени ръбове; 2 – панел; 
3 – канал; 4 – стени на тръба; 5 – 
напрегнат вертикален еластичен 
прът; 6 – отвори; 7 – квадратни 
тръби; 8 – втори отвори; 9 – къси 
шпилки; 10 – трети отвори; 11 – 
дълги шпилки; 12 – гайки; 13 – легла 
с триъгълна форма на напречното 
сечение; 14 – страници 

Фиг. V.13. Изобретение BG с рег. №101644. Виброустойчива стена от панели
(фиг. 1 от патента) [3, 34]
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

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

2015 ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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Георги Сотиров

Мразовитите януар-
ски дни в Елин-Пелинско-
то с. Мусачево са някак… 
топли. Не че във всеки дом 
не гори печката и димът 
от комините не говори 
за уют, който не можеш 
да усетиш в панелната 
джунгла на съседната 
столица. 

Дните са топли от 
напрежение и от очаква-
не. Защото нещата тук 
се случват постепенно. 
До края на 2017 г. трябва 
да бъде построен и преда-
ден за експлоатация бъл-
гарският – балканският и 
европейският Лас Вегас, 
Макао или каквото друго 
атрактивно име искате. 

Мегаселището,  за 
което в. „Строител” под-
робно писа преди година и 
половина, трябва да бъде 
изградено на площ 1500 - 
2000 дка край селото на 
кмета Милиян Илиев, а 
инвестицията  - на гру-
па бизнесмени от Китай, 
Малайзия, Хонконг и Син-
гапур, които постоянно 
са в списъка на списание 
Forbes, ще е над 1,5 млрд. 
евро. 

Официалното име  

на проекта е „Св. София”.

Първият етап включ-
ва изграждането на голям 
30-етажен хотел, за кой-
то беше направено необ-
ходимото дълбоко сонди-
ране. Специалистите  са 
се уверили, че почвата, 
върху която ще „стъпи” 
гигантската за нашите 
мащаби сграда, отговаря 
на изискванията. Всичко е 
било в нормите, а сонди-
рането е достигнало 30-
ина метра дълбочина. Са-
мият кмет е присъствал 
на тези подготвителни 
дейности. 

Обявената концепция 
за развитие на градския 
туризъм в района на об-
щина Елин Пелин съвпада 
с намеренията на азиат-
ските инвеститори. Раз-
бира се, представеният 
проект далеч надхвърля 
обичайните мащаби на 
родното мислене.  Той 
предвижда два хотела – с 
5 и 4 звезди, с общо 4 хил. 
стаи, конферентен и из-
ложбен център, най-голе-
мия закрит целогодишен 
аквапарк в Европа, моло-
ве с акцент върху тра-
диционните български 
стоки, внос на продукти 
на световни и азиатски 
марки, детски център, 
театър, концерт на зала, 
в  която да  гостуват 
признати звезди и да се 
провеждат спортни със-
тезания. Ще има също 
изкуствено езеро по подо-
бие на действащ комплекс 

в Макао. Любопитното е, 
че в комплекса ще бъде 
направена и ботаническа 
градина с български рози, 
тъй като инвеститорите 
много харесвали нашия 
уханен символ. Проектът 
завършва с параклис, като 
идеята е той да се пре-
върне и в център за сват-
бени церемонии. 

Всичко това ще се 
строи на терен между 
селата Мусачево и Равно 
поле близо до голф игри-
щето. Компанията „Бълге-
рия дивелопмънт холдингс 
лимитед ”, свързана с мул-
тимилионера от китайски 
произход Стивън Ло, е по-
лучила възможно

най-високата  

държавна подкрепа 

за проекта „Света Со-
фия“. Особена атракция ще 
бъде езерото. С цветому-
зика, както уточни кме-
тът на община Елин Пелин 
Йордан Йорданов. В интер-
вю за в. „Строител” той 
посочи, че става въпрос за 
общо три парцела, най-го-
лемият от които е с площ 
244 дка. Освен тях от ком-
панията искат да купят и 
земите на бившето военно 
поделение край Мусачево, 
както и тези на неизполз-
вано от години военно ле-
тище в същия район.

За бързото придвижва-
не на гостите на компле-
кса от аерогарата ще се 
изгради пряка пътна връз-

ка от магистрала „Тракия” 
при отбивката за с. Нови 
хан - през нивите директ-
но в… казиното. 

Другата възможност 
- отбивка от магистра-
ла „Хемус”, е отказана, 
защото маршрутът на 
пътниците от аерогара-
та щял да включва преми-

наване през кв. „Христо 
Ботев”, където околният 
пейзаж не е за показване 
нито на българи, нито на 

чужденци, а камо ли 
на милионери и мили-
ардери, каквито са 
най-честите гости 
на такъв тип ком-
плекси. 

Кметът Илиев 
обяснява, че за пър-
вия етап азиатците 
купуват общинската 
земя - 300 дка, без 
търг или конкурс. 
Това е бивша селска 
мера, пасище за жи-
вотните, каквито 
вече почти няма. 
Продажбата става 
няколко дни преди 
коледните и нового-
дишните празници. 
Това е един от сти-

мулите за насърчаване на 
приоритетни инвестиции 
в страната - когато те 
са над 100 млн. лв. и оси-
гуряват заетост на поне 
200 души. В тези случаи 
предприемачите имат 
право да купят държавна и 
общинска земя на цени под 
пазарните, но не по-ниски 

от данъчната оценка.

Работните места  

ще са за 1850 души.

За втория етап от 
проекта специалистите 
от българската компания 
много-много не споделят, 
защото дейностите те-

първа предстоят. Здани-
ята, които включва, ще 
се изграждат изцяло вър-
ху частни имоти и сега 
е на дневен ред борбата 
за изгодни сделки за купу-
ването им. Очаква се, че 
цената за декар ще бъде 
към 10 хил. евро.

„Азиатците дори пре-
ведоха на Мусачево ди-
ректно - като дарение, 75 
хил. евро, за да построим 
игрище с изкуствено по-
критие”, радва се кме-
тът. Подобно дарение е 
направено и на общинския 
център в Елин Пелин. С 
парите от продажбите 
на общинската земя ще се 
подобри чувствително ин-
фраструктурата - пътна, 
образователна, спортна 
и т.н., и на другите села 
в общината, твърди кме-

тът.
„По договор от 15 до 

21 април трябва да бъде 
направена първата копка. 
Работата ще върви дено-
нощно, както ни уверяват 
от компанията - на три 
смени. Не знам дали ще 
повярвате, но в Мусачево 
днес няма друга тема за 
разговор…”, разказва въ-
одушевено той.

Сам се убедих, кога-
то карах по заснежените 
улици на селото и спирах 
произволно, за да направя 
снимките за репортажа, 
а на един ъгъл ме блоки-
раха червено „Мицубиши” 
и бяло „Ауди”. Подведени 
явно от големия обектив 
на фотокамерата, те ме 
помислиха за земемер и 
веднага подхванаха

разговор за цената  

на земята

-  10 ли,  12 евро на  
кв. м?

За минералната вода 
в съседното Равно поле 
засега дума не се отваря. 
Но при такъв амбициозен 
проект и тази Божа бла-
годат не може да не стои 
в нечии далекоизточни ин-
вестиционни планове.

Южноафриканската 

фирма, която шие коже-
ните седалки за най-мо-
дерните леки коли на кон-
церна BMW, също е тук, 
в Мусачево. В нейната 
фабрика работят към 500 
човека, а и заплащането 
е добро. При интервюто 
си с кмета на Ихтиман 
Калоян Илиев малко пре-
ди Нова година научих, че 
южноафриканците правят 
същото производство и 
при тях. 

В Мусачево са се поя-
вили и други инвеститори. 
Точно срещу разпадащо-
то се военно поделение 
по пътя към общинския 
център се издига логис-
тичната база на мощна 
австрийска фирма за тър-
говия с резервни части за 
автомобили. 

Успяваме да разговаря-
ме и за началното учили-

ще. Кметът е категори-
чен, че школо в Мусачево 
трябва да има. Близостта 
до Елин Пелин е основна-
та причина децата да не 
учат в селото. Всяка сут-
рин и вечер родителите 
карат и връщат малчуга-
ните от града. Милиян е 
амбициран заедно с дирек-
торката на училището от 
следващата учебна годи-
на колкото деца излизат 
от детската градина, 
почти толкова да станат 
първолаци в селото. Гово-
рено е и с родителите.

Базата е отлична. 
Сградата е санирана, до-
грамата - сменена, ото-
плението е наред. Сега с 
„азиатските” пари 

ще ремонтират  

и физкултурния салон.

Към днешна дата де-
цата от първи до осми 
клас, които учат тук, са 
35. Илиев иска това да се 
промени. 

Та такива едни не-
мислими неща стават 
из Шоплука. Време е да 
повярваме, че освен с ки-
селото мляко и с прекрас-
ните розови насаждения, 
можем да се отворим за 
света и по един различен 

от познатите ни тради-
ционни начини. Само ще 
добавим, че далекоизточ-
ните бизнесмени очакват 
възвръщаемост на инвес-
тицията си в период от 
6 - 8 години, като предпо-
лагат, че ще привлекат 
туристи от цяла Европа. 
През първата година от 
влизането в експлоатация 
на комплекса се планира 
60% от 4000-те хотел-
ски стаи да бъдат заети, 
като според изчисления 
туристите ще прекарват 
средно 2,1 дни в мегасе-
лището. Предполага се, че 
броят на гостуващите в 
България ще се увеличи 
значително. Мусачево 
може да стане център за 
насочване на туристиче-
ския поток към планински-
те или морските ни курор-
ти. Защо не?

Инвестиции за над 1,5 млрд. евро ще променят Софийското поле

Планът на мегаселището - поизмачкан от много разглеждане

Снимки авторът

Логистичната база на австрийците

Началното училище

Кметът Милиян Илиев
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Георги Сотиров

Учебнопрактически-
ят семинар „Съвременни 
строителни технологии“ 
се състоя във ВСУ „Любен 
Каравелов”, а гост-лек-
тори бяха експерти от 
строителната практика. 

Форумът традицион-
но се провежда в края на 
всяка календарна година, 
като настоящото изда-
ние е трето поред. Се-
минарът е предназначен 
основно за завършващи-
те студенти от специал-
ностите „Строителство 
на сгради и съоръжения” 
и „Строителство и ар-
хитектура на сгради и 
съоръжения”. Това уточ-
ни доц. д-р инж. Лъчезар 
Хрисчев – ръководител на 
катедра „Технология и ме-
ниджмънт на строител-
ството” във ВСУ „Любен 
Каравелов”.

Гост-лектори бяха 
инж. Иво Станилов от 
„Ф р е с и н е  Бъ л г а р и я ” 
ЕООД, инж. Венета Нова-
кова – мениджър в „ЕТЕМ 
Груп”, и инж. Албена Йор-
данова от ВСУ.

Инж. Станилов за-
позна аудиторията с 
темата „Системи за на-
прягане след бетонира-
не при строителството 
на сгради и съоръжения”. 
Той подробно представи 
прилагането им на стро-
ежи, изпълнени през по-
следните 1 – 2 години в 
България. Компанията, в 
която работи, е свето-
вен лидер в конкретна-
та строителна област. 
Нейните концепции са 
приложими при високи 
сгради, транспортни съ-
оръжения, естакади и др. 
Те са използвани и при 
изграждането на най-ви-
соката сграда в страна-
та, намираща се на бул. 
„Цариградското шосе” при 
входа за столицата. 

Инж. Станилов е за-
вършил висшето си об-
разование във ВСУ. През 
последните години фир-
мата, която той пред-
ставляваше на семинара, 
е изпълнила доста инте-
ресни сгради по споме-
натия метод. Специали-
стите й са работили на 
софийското метро, на 
Южната дъга на Около-
връстния път, изпълнили 
са висок 76 м силоз в Ци-
ментовия завод – Девня, 
отново чрез напрягане 
след бетонирането. 

Инж. Станилов в де-
тайли обясни на студен-
тите материалите и 
системите, които полз-
ват, както и проблемите, 
които са срещнали при 
тяхното изпълнение.

Лекцията на инж. Но-

вакова „Съвременните 
окачени фасади – систе-
ми, материали и техноло-
гии” беше посветена на 
основните видове окаче-
ни и вентилируеми фаса-
ди. Трябва да подчертаем, 
че всяка бизнес сграда 
практически се изпълня-
ва с подобни технологии. 
Обърнато бе и специал-
но внимание на ролята 
на участниците в стро-
ително-инвестиционни 
процес при избора, проек-
тирането и изпълнение-
то на такъв тип фасади. 
Инж. Новакова представи 
и същността и значение-
то на фасадния инжене-
ринг при проектирането 
и изпълнението на съвре-
менните фасади. 

Характерното за него 
е, че всяка фасада се про-
ектира сама за себе си в 
зависимост от специфи-
ката на сградата. Има и 
конструктивно проекти-
ране, което е независи-
мо от архитектурното. 
Правят се съответни 
изпитвания за ветрови 
натоварвания. При ви-
соките сгради например 
то е много голямо. При 
фасадния инженеринг е 
необходимо да работят 
специалисти от различни 
сфери – архитект, стро-
ителен инженер, топло-
физик. Този подход в след-
ващите години вероятно 
масово ще навлезе и в на-
шата страна.

Предвид това, че от 
няколко години към кате-
дра „Технология и менидж-
мънт на строителство-
то” във ВСУ активно се 
разработват дипломни 
работи с научноизследо-
вателски характер, ръко-
водителят на катедрата 
доц. Хрисчев представи 
методологията за ра-
бота. Подобен подход е 
характерен за ВУЗ-а и е 
предназначен за решава-
не на конкретен проблем 
в практиката. 

Инж. Албена Йорда-
нова разказа за своята 
дипломна работа с на-
учноизследователски 
характер – „Проучване 
на съвременните топло-
изолационни комбинирани 
системи и технологиче-
ски решения при изпълне-
нието”. Нейната тема е 
свързана и с европейски-
те норми в проектира-
нето. Акцентът е върху 
експерименталното из-
следване на съпроти-
вление на разкъсване на 
външни топлоизолацион-
ни комбинирани системи 
(ETICS) на основата на 
експандиран полистирен. 
Изследвана е устойчи-
востта на тези системи 
на ветрово въздействие 

с отчитане характерис-
тиките на топлоизола-
ционния материал и ме-
ханичните закрепващи 
елементи (дюбели). Цен-
ното в тази дипломна 
работа е, че в различни 
градове на страната 
при различни височини на 
сградите чрез съответ-
ни изчисления се правят 
конкретни препоръки за 
необходимия брой дю-
бели на кв. м, за да бъде 
достатъчно устойчива 
изолацията на ветрови 
натоварвания. 

Семинарът протече 
при подчертан интерес 
и от студентите, и от 
преподавателите от ВСУ. 
Към гост-лекторите бяха 
отправени специфични 
въпроси, свързани с про-
блематиката на пред-
ставените съвременни 
технологични решения. 
Студентите от бакала-
върския и от магистър-
ските курсове, разработ-
ващи дипломни работи, 
имаха възможност да се 
консултират с експер-
тите относно прилага-
нето на представените 
технологии в техните 
проекти. Решаването 
на практични задачи от 
строителната практи-

ка в дипломните работи 
дава възможност на въз-
питаниците на ВСУ още 
от студентските години 
да навлязат в научноиз-
следователската работа 
и това създава интерес у 
някои от тях да продъл-
жат проектите си като 
докторски дисертации, 
както и да изберат науч-
ното поприще за своето 
професионално развитие 
в академичните среди. 

Интересното е, че 
в Европа много от спе-
циалистите със степен 
„доктор” след „магистър” 
отиват в реалния биз-
нес, в големите водещи 
строителни компании. Те 

имат отдели за иновации 
и развитие и именно там 
са необходими висококва-
лифицирани хора. 

Доц. Хрисчев, който е 
член на секция „Професио-
нално обучение и квалифи-
кация” на КСБ и член на УС 
на НТС по строителство, 
пояснява, че този семинар 
основно е предназначен 
за завършващи студен-
ти, които буквално след 

месеци ще се включат в 
екипите на строителни-
те фирми. Затова семи-
нарът е изцяло с практи-
ческа насоченост. 

Използвам случая да 
попитам нашия събе-
седник, докъде стигна 
изнесеното обучение от 
преподаватели от не-
говата катедра в Плов-
див. Припомням, че по 
идея на Пламен Иванов 

– зам.-председател на 
КСБ, Областното пред-
седателство в Града под 
тепетата инициира ма-
гистърски курс за спе-
циалисти от региона. С 
активната работа на 
доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов задочното обу-
чение по магистърската 
програма „Управление на 
инвестиционните про-
екти” стартира. Това 
е модерно направление, 
което подготвя добри 
мениджъри за строител-
ната практика. Първите 
обучения в офиса на ОП 
на КСБ – Пловдив, вече 
преминаха. Отзивите на 
бъдещите специалисти 
са повече от положител-
ни, защото е отчетена 
реалната нужда от връз-
ка между ВУЗ-а и бизнеса. 
„Университетите произ-
веждат кадри за строи-
телния бизнес и те тряб-
ва да бъдат такива, че да 
отговарят на неговите 
изисквания“, подчерта в 
края на нашия разговор 
доц. Хрисчев. 

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ВСУ „Л. Каравелов”:

ВУЗ-ът проведе трети поред учебнопрактически семинар 

Семинарът премина при подчертан интерес

Снимки авторът
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Първите военни клубове в България и до днес 
са сред най-ярките архитектурни шедьоври

Елица Илчева

Още със създаването 
на Българската армия през 
1878 г. наред със строи-
телството на казармени 
сгради и провеждането 
на бойни учения започва и 
изграждането на домове 
за военна култура и обра-
зование. Целта е в тях да 
се провежда широка воен-
но-патриотична и научна 
дейност. Вече ви показа-
хме две от най-красивите 
сгради – тези в Пловдив и 
Шумен. Ще продължим по-
редицата с още няколко, 
които и до днес остават 
сред най-ярките архите-
ктурни шедьоври. 

Един от най-старите  

е във Враца

И това не е случайно. 
Между многобройните 
дружества и обществени 
организации, които водят 
оживена дейност в реги-
она през първата половина 
на XX в., ярко се откроява 
популярният Офицерски 
клуб. Официалното му на-
именование е Офицерско 
събрание към Врачанския 
гарнизон. Още след създа-
ването си той се налага 
като една от най-актив-
ните и инициативни орга-
низации. Именно благода-
рение на факта, че скоро 
след разквартируването 
на гарнизона във Враца 
през 1891 г. той се сдоби-
ва със своя сграда, ролята 
и мястото на Офицерско-
то събрание се налага и 
утвърждава в градския 
живот. 

Батарея от Шумен, 
където е единственият 
артилерийски полк в Се-
верна България, идва тук 
в първите дни на 1891 г. 
Въпросът за построяване 
на военен клуб се поставя 
веднага от командващия 
полк. Кирков. Общинският 
съвет преценява като най-
подходящо за целта праз-
ното градско място от 9 
хил. кв. м, известно като 
Рушидов конак (където е 
днешният парк към клуба), 
и на 20 юни 1892 г. го пре-
доставя за строеж. През 
1895 г. Министерството 
на войната отпуска нуж-
ните 15 хил. лв. по ини-
циатива на тогавашния 
началник – полк. Цачев, и 
плац-адютант Шкодрев. 
След две години (1897 г.) 
строежът е завършен и 
Офицерското събрание се 
сдобива с функционална и 
удобна сграда. В 1923 г. 
обаче я унищожава взрив 
заедно с информацията за 
нея. По-късно е изградена 
отново и още по-късно, 
през 1984 г., е вдигната 
новата част. Тя включва 
библиотека, кафе-сладкар-
ница, административна 
част, хотел и ресторант. 
Общинската ритуална 

зала също е тук.

Варненската се отличава с 

ренесансовия си стил

Във Варна клубът е не 
просто военен, а воен-
номорски. Той е открит 
официално на 31 декем-
ври 1899 г. Построен е в 
ренесансов стил и е една 
от най-забележителните 
сгради в морския град. 
Строителството започва 
през 1897 г. Архитект е 
инж. майор Тодор Бояджи-
ев, дипломирал се в Торино, 
Италия. Строител е Сте-
фан Иванов от Свищов. 

На първия етаж се по-
мещават канцеларията на 
Комендантството, сто-
лова за офицерите, апте-
ка, сладкарница, магазин. 
Вторият се състои от 
библиотека, голям и малък 
танцувален салон. На тре-
тия етаж и на тавана са 
хотелските стаи.

След  9  септември 
1944 г. клубът е преиме-
нуван в Дом на Народната 
войска с негов пръв начал-
ник капитан Димитър Ба-
хнев. През 1951 г. получава 
името дом „Народен флот” 
поради преобладаващите 
части от Военноморския 

флот. Това наименование 
се оказва най-подходящо 
и като такъв домът ста-
ва много популярен. От 
есента на 1980 г. до 23 
февруари 1983 г. сградата 
на Военноморския клуб е 
реконструирана и разши-
рена. Главен проектант е 
арх. Невена Терзийска, гла-
вен конструктор – Христо 
Христов. Изгражда се нова 
част, свързана стилово 
със старата. Строител-
ството е изпълнено от 
поделение 38540 с коман-
дир полк. Андреев. От про-
летта на 1992 г. дом „На-
роден флот” е преименуван 
във Военноморски клуб. 
Днес разполага с киноса-
лон с 320 места, концер-

тна зала със 120 места, 
заседателна, конферентна 
и лекционни зали, библио-
тека и хотел. 

Плевен избира между  

34 проекта

През 1927 г .  общи-
ната по предложение на 
кмета Иван Миндиликов 
отстъпва на Плевенско-
то офицерско събрание 
строителен парцел от 
4750 кв. м. Днешният ад-
рес е ул. „Дойран“ №77. За 
бъдещия градеж военните 
и гражданството събират 
10 млн. лв. чрез лотария и 
дарения. Обявен е конкурс 
за сграда. 34 проекта са 
представени за разглеж-
дане. Предпочетен е този 
на завършилите в Мюн-
хен софийски архитекти  
Теодор Горанов и Борис Ру-
сев.

На 9 октомври 1932 г. 
пред гражданите, духовен-
ството и официалните 
власти основният камък 
е положен, вградено е и 
послание към идните поко-

ления, което гласи: „Тук ще 
се укрепва духът на наро-
да и ще се поддържа вяра-
та му в светлото бъдеще 
на България”.

На площ 2090 
кв. м под ръковод-
ството на май-
сторите Миньо 
Владов и  Тодор 
Владов е издигна-
та сграда в им-
пресионистичен 
стил с оригинално 
обемно-простран-
ствено решение 
под формата на 
буквата Б.

На 19 декември 1934 г. 
е официалното освещава-
не в присъствието на цар 
Борис III, царица Йоана, во-

енния министър генерал 
Златев и началника на гар-
низона генерал-майор Мла-
ден Филипов. През 1989 г. 
сградата на Военния клуб 
в Плевен е обявена за па-
метник на културата 
от национално значение. 
Мебелите, с които е бил 
обзаведен салонът за ви-
соки гости, изработени 
по проект на проф. Богдан 
Кръстев, и днес предизвик-
ват възхищение.

Още от създаването 
на Военния клуб към него 
функционира хотелска 
част с 16 стаи, театра-
лен салон с 360 места, 
който се използва за кул-
турно-художествена дей-
ност и като място за про-
веждане на репетиции от 
школите и съставите към 
ВК, конферентна зала с 60 
места, галерия „Лира” с 60 
места и библиотека.

Лично цар Борис III полага 

първия камък в Търново

Балканската и послед-
валите я други войни до 
1918 г. осуетяват градежа 
в старата столица. Едва 
след тях се разкрива въз-
можност за по-широко об-
ществено и частно стро-

ителство. Възродител на 
идеята за построяване на 
военен дом е полк. Рашко 
Атанасов – началник на 

Търновския гарнизон през 
1926 – 1927 г. Той предлага 
да се разиграе голяма па-
рична лотария и средства-
та от нея да се използват 
за изграждане на военен 
дом, като действа пред 
местните общински вла-
сти за предоставяне на 
земя за строеж.

Основният камък се 
полага на 24 май 1933 г. 
–  в  Деня  на светите 
апостоли Кирил и Мето-
дий. На тържествената 
церемония присъстват 
министри, военни части, 
великотърновското граж-
данство. Със специален 
влак пристига цар Борис 
III. Там, където се полага 
основният камък (мест-
ността Марино поле), е 
построена арка, окичена с 
цветя и знамена. 

По време на церемони-
ята цар Борис III произнася 
прочувствена реч, която 
завършва с думите: „Нека 
този бъдещ дом бъде също 
и още една от съединител-
ните връзки между офи-
церството и доблестното 
търновско гражданство за 
общокултурна дейност. 
Пожелавам, щото духът на 
великаните от епохата на 
Асеневци да пребъде във 
войнство и гражданство, 
а светлата памет на пад-

налите за Отечеството 
герои да буди винаги и у 
всички ни чувства на дълг 
и на все по-възвишена и 
чиста любов към роди-
ната.”

Започва изграждането 
на военния дом по проект 
на архитектите Русев и 
Папазов. За една година 
строежът е завършен. На 
18 ноември 1934 г. Вели-
ко Търново осъмва с нова 
сграда, която сполучливо 
се вписва в архитектурния 
му облик и до днес.

Враца

Варна

Варна

Плевен

Велико Търново
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Или как стилът на студентска квартира може да бъде 
превърнат в скъпо великолепие за ценители

Елица Илчева

Големи остъклени пло-
щи, стомана или дървени 
греди, стени от бетон или 
зидария, подове на цимент 
и стари плочки, двустран-
но функционални шкафове 
и стелажи... Познахте ли 
го – стила лофт в инте-
риора. А знаете ли, че ма-
кар не всеки да може да 
си представи дома си по 
тази мода, тя в момента 
е на гребена на вълната? 
Защото може да звучи не 
само артистично и евти-
но, но и съвременно и лук-
созно. 

Преди време лофтът 
(от англ. loft – таван; за-
пращам високо; висок, 
величествен) се асоци-
ираше у нас основно със 
студентска квартира. 
По-късно се пришиваше 
към артисти, художници, 
писатели. Най-популяр-
ното определение днес е 
„интериор в промишлен 
стил”, защото последното 
му възраждане е свързано 
именно с преобразуване-
то на подобни сгради в 
жилищни, особено в САЩ 
и Русия. 

През викторианската 
епоха основно прислугата 
е обитавала подпокривни-
те пространства, които 
били наречени лофтове, 
но сега е по-модерно и 
престижно да се живее 
на последния етаж, под 
покрива, дори само заради 
гледката и възможността 
за мансарда. Преди Велика-
та френска революция ар-
хитект Мансар се прочува 
като създател на т.нар. 
мансарден прозорец, а ма-

совото му прилагане до-
вежда до превръщането на 
мрачните и неприветливи 
тавани в светли прос-
транства, които по нищо 
не отстъпват на основния 
belle etage. 

В края на миналия век 
лофт стилът става част 
от новата култура на 
Америка и Европа. Въз-
ражда се е от необходи-

мостта през 50-те години 
много стари сгради – фа-
брични постройки и скла-
дове, които са обявени за 
исторически паметници, 
да бъдат запазени отвън 
и преобразени отвътре, 
за да се използват за жи-
лищни помещения. Счита 
се, че основоположник на 
новата тенденция е из-
вестният архитект и 

дизайнер Анди Уорхол, про-
славил се с „Фабриката” на 
47-а източна улица в Ман-
хатън. За квартала „Сохо“ 
пък идеята принадлежи 
на лидера на артистич-
ното движение „Флускус” 
Джордж Макиунас, който 
решил да организира „ко-
оператив” от ателиета в 
една от старите сгради в 
района. Постепенно тази 

част на града става не 
само модерна, но и скъпа, 
а малко по-късно стилът 
лофт се разпространява в 
Европа. В старите сгради 
започват да се заселват 

артисти, художници и пи-
сатели. Днес пък това е 
светът и на юпитата, 
и на новата бохема, и в 
крайна сметка на всеки, 
който не обича стандарт-
ното.

Това е един от съвре-
менните стилове, който 
оказва голямо влияние в 
последно време и върху 
младите хора. Характер-
ното е, че позволява да се 
използват евтини мате-
риали, като тухли, бетон, 
метал и стъкло, по стени, 
подове и тавани или никак-
ви такива. Съвременният 
лофт обаче може да бъде 
и много скъпо изпълнение. 
Характерната черта на 
този стил е липсата на 
отличителни цветове по 
стените, използването на 
независими един от друг 

модули. Основните цве-
тове са сивото и негови-
те оттенъци, теракотът, 
светлокафявото, сребрис-
тият металик, пясъчнобе-
жовото и всички вариации 

на зеленото. 

Образец от Будапеща

Динамика, стил и съче-
таване на новото със ста-
рото са първите асоциа-
ции за този апартамент 
в Будапеща. Проектът 
е дело на дизайнера Шей 
Сабаг, който е и собстве-
ник на стилното жилище 
с площ 200 кв. м. То се на-
мира на последен етаж в 
нов комплекс в унгарската 
столица и е напоен с лю-
бов и внимание към всеки 
детайл. 

Въпреки съвременния 
стил и оформлението ди-
зайнерът изкусно съче-
тава различни елементи 
– еклектиката присъства 
навсякъде, а на места ни 
се струва, че се пренася-
ме в средновековен замък. 
Това създава впечатление 
за изложбено простран-
ство, в което всеки обект 
е експонат. 

На стените е присъде-
на само ограждаща роля, 
за да не отвличат внима-
нието от ярките детай-
ли, луксозните кристални 
полилеи и дизайнерските 
мебели. Но при тях Шей Са-
баг е внесъл разнообразие 
– тук-там остават нео-
бработени тухли, бетонни 
плочи или груба мазилка, 
а другаде – гладки и бели 
стени. Индустриалните 
елементи, като вентила-
ционната тръба и нагре-
вателя, не развалят облика 
на интериора, а се превръ-
щат в красиво допълнение. 

Подът в целия апарта-
мент е саморазливен, но 
конструктивно прилича на 
бетонен. Ярка противопо-
ложност на него се явява 
таванът, обшит с дърво 
в топлия цвят на коняка. 
Авторът може смело да се 
разпорежда със студената 
сива палитра и материали 
благодарение на огромни-
те прозорци, през които 
прониква много слънчева 
светлина и топлина.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Проектиране и строителство за доизграж-
дане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: 
I обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307; и II обо-
собена позиция – участък от III-307 до II-35“

Още на: www.vestnikstroitel.bg

-

-

Възложител: Национална компания 
„Стратегически инфраструктурни проек-
ти"

Описание: Предмет на настоящата по-
ръчка е проектирането и строителството 
за доизграждане на автомагистрала „Хе-
мус“ (етап 1) по обособени позиции: I обо-
собена позиция – участък от А2 (Ябланица) 
до III-307; и II обособена позиция – участък 
от III-307 до II-35. Поръчката ще бъде изпъл-
нена в съответствие с договорните усло-
вия на FIDIC „Жълта книга”. В изпълнение 
на дейностите, предмет на настоящата 
поръчка, следва да се изготвят техниче-
ски проекти, работни чертежи и детайли, 
да се изгради изцяло и пусне в експлоата-
ция посоченият участък по съответната 
обособена позиция, като бъдат извърше-
ни необходимите теренни археологически 
проучвания съгласно Закона за културното 
наследство (ЗКН).

Oсн. предмет: 45233110 -  Строителни 
и монтажни работи на автомагистрали

Прогнозна стойност: 434 000 000 лева
Общо количество или обем: В изпъл-

нение на дейностите, предмет на насто-
ящата поръчка, следва да се изготвят 
технически проекти, работни чертежи 
и детайли, да се изгради изцяло и пусне 
в експлоатация посоченият участък по 
съответната обособена позиция със 
съответните земни работи, работи по 
основни и подосновни пластове, асфалто-
ви работи, реконструкции, измествания 
и направа на нови подземни и надземни 
комуникации и проводи, подпорни стени, 
отводнителни системи и съоръжения, 
площадки за отдих, пътни възли, изграж-
дането на интелигентна транспортна 
система, пътни подлези и надлези, мо-
стови съоръжения, тунели, извършването 
на необходимите теренни археологически 
проучвания съгласно Закона за културно-
то наследство (ЗКН) и др., като обемите 
по обособени позиции са: - за обособена 
позиция I - 1 бр. площадка за отдих, 2 бр. 
пътни възли, 18 бр. селскостопански и 
пътни подлези и надлези, 8 бр. мостови 
съоръжения с обща дължина около 2300 м, 
1 бр. тунел с обща дължина около 830 м, 
3 бр. археологически обекти в близост 

до проектното трасе; - за обособена по-
зиция II - 3 бр. площадки за отдих, 2 бр. 
пътни възли, 16 бр. селскостопански и 
пътни подлези и надлези, 10 бр. мостови 
съоръжения с обща дължина около 5630 м, 
2 бр. тунела с обща дължина около 2000 м 
(1200 м и 800 м), 5 бр. археологически 
обекти в близост до проектното трасе. 
Изпълнителят трябва да изпълни всички 
дейности, които да гарантират реали-
зирането на автомагистралното трасе 
по съответната обособена позиция в об-
хвата и по начина, дефинирани в идейния 
проект, в съответствие с Изискванията 
на Възложителя и Договорните условия. 
Изпълнителят трябва да изготви техни-
чески и работни инвестиционни проекти 
за съответната обособена позиция при 
спазване на принципните постановки 
на предоставения му идеен инвестицио-
нен проект, като доразвие и конкрети-
зира приетите решения в рамките на 
парцеларния план. След приемането на 
техническия проект от Възложителя Из-
пълнителят на съответната обособена 
позиция следва да го съгласува със съот-
ветните ведомства и с експлоатацион-
ните дружества, чиито съществуващи 
съоръжения или бъдещи планове за съоръ-
жения са засегнати. Изпълнителят тряб-
ва да планира, получи необходимите раз-
решения и/или съгласувания, организира 
и изпълни всички необходими дейности за 
реализиране на проекта по съответната 
обособена позиция. Освен изпълнението 
на строителните дейности изпълните-
лят по съответната обособена пози-
ция трябва: - да състави строителните 
книжа и екзекутивната документация 
за всяка част от възложените работи; 
- да организира дейностите по събиране, 
транспортиране, обезвреждане и опол-
зотворяване на строителните и други-
те отпадъци, възникнали в резултат на 
осъществяване на дейностите по тази 
поръчка; - да осигури терени за нуждите 
на строителството – за временно стро-
ителство, складиране на материали и 
техника в случаите, когато същите са 
извън територията, върху която се из-
вършват работите.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 950
Технически възможности:  1. Списък на 
услугите, съгласно изискванията на III.2.3, 
т. 1 дясна колона, изпълнени през послед-
ните 3 години, считано от крайния срок за 
подаване на заявления с посочени: обект 
(предмет); възложител (получател); стой-
ност; дата на получаване на услугата и 
доказателства за изпълнение. Списъкът 
се попълва по приложения образец към 
документацията. Следва да се приложат 
доказателства за извършените услуги, 
представени от получателя за всяка из-
вършена услуга по горния списък. 2. Списък 
на строителството, съгласно изисквани-
ята на III.2.3, т. 2 дясна колона, изпълне-
ни през последните 5 години, считано от 
крайния срок за подаване на заявления с 
посочени: обект (предмет); възложител 
(получател); стойност; начална и край-
на дата на всяко строителство; крат-
ко описание на дейностите, включени в 
строителството, включително и тях-
ната дължина в км; списък с подкрепящи 
документи и др. Списъкът на строител-
ствата се попълва по приложения образец 
към документацията. 3. Информация за 
публичните регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, с посочване 
на компетентните органи, издали тези 
актове, стойността, датата на при-
ключване изпълнението място и вид на 
строителството, или 4. Заверени от кан-
дидата копия на документи, издадени от 
трети лица – различни от кандидата, до-
казващи изпълнението на строителства-
та, включени в списъка по т. 2, а именно: 
удостоверения за добро изпълнение, които 
съдържат стойността, датата, на която 
е приключило изпълнението, мястото, вида 
и обема на строителството, както и дали 
е изпълнено в съответствие с норматив-
ните изисквания, съдържащи дата и под-
пис на издателя и данни за контакт, или 
5. Копия на документи, удостоверяващи 
изпълнението, вида и обема на изпълнени-
те строителни дейности. 6. Кандидатът 

по съответната обособена позиция доказ-
ва наличието на сертификати, съгласно 
III.2.3, т. 3 дясна колона със заверени копия 
на издадените валидни сертификати или 
на документи, удостоверяващи процес на 
сертификация или ресертификация, или на 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави член-
ки, както и чрез други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на ка-
чеството и опазването на околната сре-
да. В случай че кандидатът е обединение, 
това изискване се прилага и съответно 
доказва за един или повече от участни-
ците в обединението. 7. Списък с лицата 
по т. III.2.3, т. 4 дясна колона, които ще 
отговарят за изпълнението на поръчката 
по съответната обособена позиция, съ-
държащ: имена; образование и квалифика-
ция; специфичен опит; позиция (длъжност), 
която ще заема лицето при изпълнение на 
обществената поръчка; информация за 
вида на правоотношението на лицето с 
кандидата (трудово, гражданско, друго). 
Списъкът се попълва съгласно приложения 
образец към документацията. 8. Автоби-
ографии на лицата, включени в списъка по 
предходната точка (съгласно приложения 
образец към документацията), в които се 
посочват образованието им, професионал-
ната им квалификация и професионалния 
им опит. Автобиографията за всеки екс-
перт се попълва по приложения образец 
към документацията.

Срок за получаване на документация за 

участие: 09.02.2015 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 09.02.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул. 
„Цар Борис III" №215, ет. 9, Заседателна 
зала
Дата: 10.02.2015 г.  Час: 14:00
За контакти: Миглена Манолова
Факс: 02 4243921
Адрес: бул. „Цар Борис III" №215, ет. 9
Адрес на възложителя: www.ncsip.bg  
Телефон: 02 4243923; 0889 025544
E-mail: office@ncsip.bg

            НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

   ДО ИНЖ. БОРИС АНАКИЕВ
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛИ  ВОИНИ” 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ ИНЖ. БОРИС АНАКИЕВ,

От името на УС на НКСВ, от колегите и приятелите от секция „Строители 
воини”, както и от мое име най-сърдечно Ви поздравяваме по случай отбелязването 
на Вашия  80-годишен юбилей.

Той е повод за равносметка, но и за още едно признание на Вашите професио-
нални постижения.

Завършил военното училище на Строителни войски и ВИСИ в София, Вие,  инж. 
Анакиев, отдадохте сили и знания за изграждането на много значими строител-
ни обекти в страната и чужбина. Организирал и ръководил строителството на 
летището в Чешнегерово  и Граф Игнатиево, участвал в изграждането на  новия 
Зоопарк и първия метролъч в столицата, на много жилищни блокове и културно-
битови обекти, училища, пътища, магистрали в  Куба  и в Русия,  Вие заслужихте 
уважението към Вашия висок професионализъм и отдаденост към строителната 
професия и бяхте удостоен със званието генерал-майор.

Сега като председател на секция „Строители воини” Вие продължавате да 
бъдете пример за дългогодишен деятел и обединител на строителите ветерани.

Приемете пожеланията ни за крепко здраве, бодър дух и дълголетие!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
    С уважение, 
16.01.2015 г.   Инж. Тодор Топалски, председател на НКСВ

  НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

    ДО Г-Н МИТКО МАРИНОВ МИТЕВ
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА НА НКСВ, ГР. СЛИВЕН

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ Г-Н МИТЕВ,

От името на УС на НКСВ, на  твоите колеги и приятели  и от мое име  най-сър-
дечно те поздравяваме с твоя 75-годишен юбилей.

Започнал трудова си дейност като помощник технически ръководител в Окръж-
на строителна организация в Сливен, преминал през технически ръководител на 
група обекти като подстанция Ел. разпределителна, Стъкларски завод „В. Коларов” 
и текстилен комбинат „Съби Димитров”, достигна до директор на Домостроителен 
комбинат - Сливен.

Сега като ръководител на строителна фирма и председател на регионалния 
клуб на строителите ветерани ти продължаваш да бъдеш пример за дългогодишен 
деятел в областта на строителството.

Пожелавам ти крепко здраве, бодър дух и дълголетие! 
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
    С уважение, 
12.01.2015 г.   Инж. Тодор Топалски, председател на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТОЯНОВ – ДОБРИЧ – 80-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н ВАСИЛ АНДРЕЕВ – ПЛЕВЕН – 80-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН КОМАРОВ – В.ТЪРНОВО – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАНКО ЗАБУНОВ – ХАСКОВО – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВОЙСЛАВ БУБЕВ – ВРАЦА – 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВЕСКА ДИЛОВА – ТЪРГОВИЩЕ – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – ДОБРИЧ – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н МАРИН ДИМОВ – ДИМИТРОВГРАД – 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ГЕОРГИ ГРЪНЧАРОВ – СОФИЯ – 70-И ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ – СТРОИТЕЛИ ВЕТЕРАНИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите вете-

рани, на  колеги и приятели и от мое име най-сърдечно ви поздравявам с вашия 80-и, 
75-и и 70-и юбилей.

Цялата ви трудова дейност е била в строителния отрасъл и сте допринесли 
много за неговото развитие.

Пожелавам ви много здраве, лично щастие и дълголетие.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

София   С уважение,
12.01.2015 г.    Инж. Тодор Топалски, председател на НКСВ

НКСВ

НКСВ

НКСВ
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Сградата ще бъде висока 280 м

Страницата 
подготви 
Емил Христов

В началото на година-
та стана ясно, че в Китай 
се готвят да изградят нов 
небостъргач. Новината ня-
маше да предизвика особен 
интерес, ако не ставаше 
дума за сграда, предста-
вляваща огромна роза. 
Проектът е разработен 
от местното архитектур-
но студио UA Studio 7. Пред-
полага се, че 60-етажната 

сграда с височина 280 м ще 
бъде разположена в китай-
ския град Фушун. Разгъна-
тата и застроена площ ще 
е 31 хил. кв. м. 

Небостъргачът ще е 
част от новата визия на 
града и ще се намира на 
брега на реката в центъра 
му. В района е предвидено 
още строителството и на 
5-звезден хотел.

Той ще бъде разполо-
жен в непосредствена 
близост до „Пръстена на 
живота” – нестандартна 
сграда, която вече краси 

китайския град. Отстрани 
небостъргачът ще прили-
ча на цвете, което сякаш 
пониква от земята. Ще се 
състои от шест части във 
формата на листа на роза. 
В сградата ще се предла-
гат офис площи от клас А 
и апартаменти. Паркингът 
ще бъде разположен на две 
подземни нива. „Розата” 
има за цел да символизи-
ра достиженията в ино-
вационните технологии в 
региона, както и да служи 
за ориентир на жителите 
и гостите на града.

Строителството на 
сгради под формата на 
цветя е нова тенденция в 

китайската архитекту-
ра. Преди няколко години 
австралийски архитекти 

разработиха проект за  
ултрамодерна библиотека 
– Dalian Library.

На Световното изло-
жение за потребителска 
електроника в Лас Вегас 
бе показан прототип на 
самозатягащ се смарт 
колан, който ни помага 
да отслабваме. Артику-
лът се свързва безжично 
с апликация, чрез която 
може на мобилните ус-
тройства да се проследи 
промяната в широчината 
на талията и броят на 
стъпките, които правим. 
Коланът автоматично се 
отпуска или стяга, когато 
човекът, който го носи, 
става или сяда. Той изпъл-
нява тези действия бла-

годарение на многоброй-
ните си сензори. Коланът 
„Белти“ е разработка на 
френската фирма „Еми-
ота“ и ще бъде пуснат на 
пазара в края на годината. 
Ако сте натрупали кило-
грами покрай коледните и 
новогодишните празници, 
коланът нарочно ще ви 
пристяга, за да се подсе-
тите, че сте прекалили 
с калориите. Продуктът 
предупреждава и при пре-
калено дълго застояване 
в седнало положение. Ко-
ланът се настройва на 
максимално и минимално 
прилепване към талията.

Учени от северноко-
рейския  университет 
„Ким Ир Сен“ са разрабо-
тили очила, които регули-
рат биологичния часовник 
на човек. В рамката на 
портативното устрой-
ство, снабдено със сис-
тема за автоматично ре-

гулиране, е вграден диод, 
който излъчва зелена 

светлина. Той предава ин-
формация на биологичния 
часовник на човека и оказ-
ва влияние върху ритъма 
на сън и на бодърстване. 
В резултат очилата поз-
воляват да бъде регули-
ран сънят и да се променя 
биоритъмът в съответ-

ствие с жизнения цикъл. 
Очилата помагат също 
на страдащи от безсъние 
и на хората с неврологич-
ни нарушения да се изле-
куват или значително да 
подобрят състоянието си 
за 3 – 7 дни, без да използ-
ват медикаменти.

Американски изобре-
тател конструира грив-
на, която изпуска заряди 
от 340 волта в китката, 
когато не спазваме ново-
годишните си обещания за 
водене на по-здравословен 
живот. 

Въпреки високото на-
прежение токът е слаб. 
Предизвиква неприятно 
усещане, макар че не е 
опасен за здравето. Арти-
кулът носи името „Павлок“ 
и е вдъхновен от опитите 
на руския учен Иван Пав-
лов, открил механизма на 
условните рефлекси. По 
същия начин действа и 
новата джаджа. Колкото 
пъти потребителят се 
върне към вредните си на-
вици, толкова и неприятни 
асоциации ще има с тях.

Гривната действа при 
преяждане, при пушене, пи-
ене, при липса на физиче-
ски упражнения, при изле-
жаване, дори при отделяне 
на прекалено много време 
на социалните мрежи. По 
този начин „Павлок“ ни 

припомня чрез електрошо-
кове всички обещания, кои-
то сме си дали за новата 
2015 г. Гривната, констру-
ирана от Маниш Сети от 
Станфордския универси-
тет, проследява движени-
ята и вредните ни навици. 
Когато те са факт, червен 
диод започва да примиг-
ва. Тогава прегрешилият 
собственик на гривната 
трябва да натисне спе-
циален бутон, който осво-
бождава електрошока.

Изпускането на заряда 
може да бъде програми-
рано и автоматично. По 
този начин вредните нави-
ци могат да се преодолеят 
в период между една и три 
години благодарение на 
крайно неприятните асо-
циации с тях.

Ако например се изле-
жавате прекалено много в 
леглото, гривната ви пре-
дупреждава да станете с 
леки вибрации в китката. 
Не се ли подчините на ко-
мандата, следва електро-
шок.

Норвежката компания Norwegian Cruise Line е вклю-
чила стая със сняг на новия си кораб, който ще плава в 
Карибско море. Арктическият „оазис” ще бъде на борда 
на кораба Norwegian Escape. Температурата там ще се 
поддържа при ниво между –6 и 0 градуса по Целзий. По-
вечето хора от други нации избират круиз на Карибите, 
за да избягат от снега, но норвежката фирма е решила 
да напомни на своите пасажери за дома. Компанията 
обявява, че студът има много ползи за здравето, като 
„стимулира кръвообращението и заздравява имунната 
система“. Разбира се, на кораба ще има и по-топли мес-
та – сауна, парна баня, басейн. Norwegian Escape в мо-
мента се строи в Германия. Той ще е най-големият кораб 
на компанията, като ще има капацитет 4200 пътници. 
Круизите с него ще започнат на 14 ноември.

Инженерите на Apple, 
изглежда, са се вдъхновили 
от проблемите на iPhone 
6 Plus с огъване на кор-
пуса му. Компанията нас-
коро е получила патент 
за огъващ се смартфон. 
Новото мобилно устрой-
ство ще има гъвкави ком-
поненти, но те също ще 

могат да се фиксират в 
стабилни позиции. В доку-
ментацията като огъва-
щи се части са посочени 
екранът, батерията и 
дънната платка. Според 
Apple податливите на 
манипулация електронни 
устройства могат да са 
по-устойчиви на щети при 

изпускане, защото ще се 
огъват или деформират, 

докато абсорбират удара. 
Патентът на компания-
та е доста общ, като се 
посочва, че за направата 
на смартфон материали-
те могат да се използват 
пластмаса, тънко стъкло, 
композитни материали, 
алуминий, силикон, тек-
стил и др.

Швейцарската компани я 
Freitag си постави голяма цел за 
следващите 5 години – да създаде 
компостируеми платове. Причина-
та за изработването на подобна 
материя е нуждата от здраво ра-
ботно облекло за складовите ра-
ботници и служители. Това, което 
компанията е установила, е, че 
произведени по устойчив начин 
дрехи, които могат да се компо-
стират, просто не съществуват 
в Европа.

Така те решават да направят 
свой собствен биоразградим тек-
стил. Не било много лесно да се 
създаде плат на растителна ос-
нова, който да отговаря на всички 
изисквания за устойчиво произ-
водство, трайност, а не на по-
следно място – и компостируемост. 
В крайна сметка Freitag създали смес 
от коноп, лен и целулоза, наричайки 

новия текстил F-abric. Цялото му 
производство се случва в радиус 4 
хил. м около Цюрих, където е центра-
лата на Freitag. Въпреки че много от 

нас не биха възприели това като 
„местно“, все пак е стъпка напред 
в сравнение с транспорта при съ-
временните модни компоненти.

Нещо, което отличава F-abric, 
е ниското ниво на химикали, из-
ползвани при отглеждането и пре-
работката на материалите. Това 
му позволява да носи сертификат 
по стандарта Oeko-Tex. След като 
копчетата на дрехите от този вид 
бъдат свалени, тъканите могат 
да се компостират с помощта на 
действащите мрежи от контей-
нери за компост. Разграждането 
става за няколко месеца, твърдят 
от компанията.

Дрехите, които се правят от 
новия вид тъкан, включват панта-
лони, фланелки с дълъг и къс ръкав, 

както и работни престилки. Засега 
те са достъпни в Европа, но скоро 
ще се появят и на пазара в САЩ.
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Проектът е за 142 млн. евро и се очаква 
да бъде реализиран до 2018 г.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Един от най-големи-
те музейни комплекси в 
света – Liget Budapest, 
ще бъде изграден в унгар-
ската столица Будапе-
ща. Той ще се намира на 
територията на „Сити 
парк“ и ще се състои от 

етнографски музей, къща 
на унгарската музика, му-
зей на архитектурата, 
музей на фотографията, 
нова национална галерия и 
музей за съвременно изку-
ство „Лудвиг“. Проектът 
е на обща стойност близо 
142 млн. евро, а строител-
ството трябва да започне 
до 2016 г. Изпълнителите 
на сградите са избрани 
чрез международен кон-

курс. Етнографският му-
зей ще бъде реализиран 
по проект на френско-
то архитектурно сту-
дио Vallet de Martinis DIID 
Architectes. Тези на архи-
тектурата и на фотогра-
фията ще бъдат направе-
ни от унгарската фирма 
Кozepulettervezo Zartkoruen 
Mukodo Reszvenytarsasag. 
Японският архитект Соу 
Фуджимото ще проекти-

ра къщата на унгарската 
музика. Концепцията му е 

вдъхновена от звуковите 
вълни. И трите сгради 

трябва да са готови до 
2018 г. 

Нов театър, вдъхновен 
от традиционните китай-
ски летящи фенери, украси 
китайския град Ухан. Сгра-
дата е построена специ-
ално за акробатичния во-
ден спектакъл Han Show и 
е проектирана от Stufish 
Entertainment Architects. 
Театърът разполага с 2 
хиляди места за зрители и 
се намира на езерото Дон-
гу. Заради очевидната му 
връзка с традиционните 
фенери е наречен The Red 
Lantern („Червеният фе-
нер”). „Нашето намерение 
беше да създадем лесен за 
разпознаване и запомнящ 
се символ на града”, обяс-
няват авторите на проек-
та. Фасадата на сграда-

та не просто сияе, но и е 
съставена от светодиоди, 
така че върху нея да може 
да се прожектират раз-
лични видео изображения. 
Местата за зрителите са 
подвижни и позволят да се 
променя формата и конфи-
гурацията на сцената по 

време на представления. 
Басейнът, който се из-
ползва за представлени-
ята, е с вместимост 10 
млн. л и дълбочина 10 м. 
Към сцената са добавени 
и 3 подвижни LED екрана, 
които за момента са най-
големите в света. 

Стар блок в Рим, по-
строен през 70-те години 
на миналия век, ще бъде 
превърнат в модерен жи-
лищен комплекс с покрити 
с дървета тераси и полуп-
розрачни метални стени. 
Реконструкцията е повере-
на на китайското архите-
ктурно студио MAD, което 
е спечелило проекта още 
през 2010 г. За одобрение-
то му от градските вла-

сти обаче са били нужни 
цели 5 години. Причина за 
обстойното му проучване 
е фактът, че старият блок 
се намира точно до парак-
лис, построен в началото 
на XX в. 

Китайските архите-
кти са решили да използ-
ват част от бетонната 
конструкция на съществу-
ващата сграда, вместо да 
я разрушават и изграждат 

изцяло наново. Те планират 
да премахнат външните 
стени и да осигурят на бъ-
дещите обитатели големи 
открити пространства. В 
сградата ще има общо 145 
апартамента с различна 
големина. Всеки от тях ще 
разполага с тераса с дърве-
та, които ще могат да рас-
тат нагоре през специално 
осигурени дупки в плочите 
на горните етажи.

Мемориал в  памет 
на жертвите на комуни-
зма ще бъде издигнат 
в столицата на Кана-
да, Отава. Комплексът 
ще бъде разположен на 

площ 5 хил. кв. м и тряб-
ва да е готов до ноември 
2015 г. Проектът за него 
е дело на Abstrakt Studio 
Arch i t ec t u re ,  в  което 
участват архитекти от 

Канада, САЩ и Полша. 
Идеята е чрез него да 

се отдаде почит на над 
100 млн. души по света, 
загинали или пострадали 
от комунистическите 
режими. Мемориалът се 
издига и в чест на над 8 
млн. канадски граждани, 
имигрирали в страната 
като спасение от ко-
мунистическите режи-
ми. Имената на хиляда 
от тях ще са изписани 
на стъпалата на ком-
плекса. Паметникът ще 
бъде разположен в непо-
средствена близост до 
Върховния съд на Канада, 
както и до сградата на 
архивите на страната.
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В сайта за луксозни 
имоти Sotheby’s International 
Realty беше публикувана 
обява за продажбата на 
шикозен дворец в квартал  
„Рубльовка“ в Москва. За 
сградата, чиито помеще-
ния са позлатени, собстве-
никът иска 100 млн. долара. 
Тя се намира на 23 км от 
центъра на Москва. Вели-
колепната резиденция е с 
площ 23 500 кв. м. „Външ-
ността на двореца копира 
стила на европейската 
аристокрация, а интерио-
рът напомня за епохата на 
барока. Стаите са с позла-
тени елементи, естест-
вен камък и скъпо дърво. 
В повечето помещения 
подът е от мрамор, а сте-
ните в кабинета, билярдна-
та зала и библиотеката са 
от масивен дъб и черешово 
дърво”, се посочва в обява-
та на имота.

Новият собственик 
ще има на разположение 
9 спални, оформени в раз-
личен стил. Уникалният 
облик на всяка от тях се 
дължи и на наличието на 
редки предмети. В някои 
има цели стени, покрити с 
гоблени, в други – камини, 

а в трети – венециански 
мотиви. Част от мебели-
те са по поръчка, друга е 
доставена от Европа. За 
приема на гости имението 
разполага с няколко дневни, 
голяма зала с камина, роял 
и огромна тераса. Разбира 
се, има и SPA зона, която 
включва зала за масажи, 
сауна, стая за отдих и два 
басейна. Към имението 
има и малка горичка, алеи 
за разходки и паркинг за ав-
томобилите на многоброй-
ните гости.

„Това далеч не е най-
скъпият имот в „Рубльов-
ка“. Има поне още две 

имения в района, които 
превъзхождат Златния 
дворец и като големина, 
и като пищност. Едното 
е с цена 130 млн. долара, а 
другото – 150 млн. долара. 
Също така „Рубльовка” не 
е мястото с най-скъпия 
имот в Москва. Той се на-
мира в Сколковск. Цената 
му е 200 млн. долара. Раз-
гънатата му застроена 
площ е над 4 хил. кв. м, а 
прилежащите територии 
– над 2 хектара”, казва Иля 
Менджунов – управител на 
отдел „Луксозни имоти” 
в компанията „Метриум 
груп”.

Проектът „Скопие 2014”, 
според който македонската 
столица трябва да бъде то-
тално преобразена, отново 
предизвика граждански про-
тест. В два поредни дни 
в навечерието на новата 
2015 г. над хиляда недовол-
ни архитекти и граждани 
се събраха, за да демонс-
трират несъгласието си 
с плановете на градската 

управа да състари един от 
най-известните търговски 
центрове и да му придаде 
бароков стил. Молът, из-
вестен като ГТЦ (Градски 
търговски център), е по-
строен през 1973 г., но уп-
равляващите възнамеряват 
да добавят към него типич-
ни за барока статуи, куполи, 
колони и арки. 

Според местни архите-

кти обаче това ще нанесе 
вреди на културното на-
следство и ще разруши ими-
джа на търговския център, 
който е неразделна и важна 
част от архитектурния вид 
на Скопие. Досега са събра-
ни около 10 хил. подписа 
срещу плана. Пред BBC Ми-
рослав Гърчев – професор по 
градски дизайн и създател 
на македонския флаг, комен-
тира, че посягането върху 
търговския център е пре-
стъпление срещу публич-
ното пространство, култу-
рата, градоустройството 
и изкуството. Протести 
срещу „Скопие 2014“ се про-
веждаха и през 2013 г., тъй 
като според мнозина пла-
нът е не просто нелеп, но и 
твърде скъп. Недоволните 
възнамеряват да продъл-
жат акциите си в защита 
на ГТЦ. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Годината е 1972-ра. Еднояйчните близначки Виола 
и Изолта заедно с майка си Роуз се местят от малка 
комуна в Уелс в хижа в гората в Съфолк. Роуз е лю-
бителка на нестандартния начин на живот, дава на 
момичетата си свобода и ги окуражава да живеят 
лудо, докато скитат из гората със своите велоси-
педи. Точно там, в гъстите гори, те се запознават с 
близнаците Джон и Майкъл. 

Животът на момичетата обаче се променя, ко-
гато Роуз среща Франк и малката му дъщеря Поли. 
Годежът е факт. Ненавиждайки промяната, близнач-
ките отчаяно се опитват да се отърват от натрап-
ниците. 

През 1987 г. двете вече са млади жени, все още 
преследвани от спомените от последното лято, кое-
то са прекарали като семейство. И докато Изолта 
гради кариера и има стабилна връзка със страхотен 
мъж, Виола никога не успява да преодолее травмата 
от инцидента, който ограбва невинността им. Лу-
тайки се в болницата между живота и смъртта за-
ради анорексия, тя преживява отново и отново някои 
от детските си спомени, довели до фаталната вечер. 
И въпреки че Изолта никога не би могла да разбере де-
структивното поведение на сестра си, тя ще направи 
всичко възможно да й помогне да оцелее, включително 
и да се върне в Съфолк, да се изправи пред собствени-
те си демони и да се сблъска с миналото.

„Близначките“ от Саския Сарджинсън проследява 
емоционалното пътешествие на две сестри, които 
колкото си приличат, толкова и се различават. Изол-
та намира кураж и се връща у дома – място, на което 
гледа с други очи заради истини, видими само за едно 
по-зряло и по-мъдро Аз. С течение на времето детски-
те спомени изглеждат по-далечни, някои от загадките 
и мрачните истини са разкрити, защото вече не се 
пречупени през призмата на невинността. За Виола 
обаче стремежът към живот, лишен от чувство за 
вина, е мит, а безнадеждността и отчаянието са по-
корили цялото й съществуване.

Родният Съфолк е голямото вдъхновение за пи-
сателката Саския Сарджинсън. Историята и в де-
бютния й роман „Близначките“, и в следващия („Без 
теб“) се развива в родното място на авторката. Сар-
джинсън пише разкази и поезия от малка, но й отне-
ма много време, за да повярва, че може да се отдаде 
изцяло на писателска кариера. Една от най-големите 
й страсти е тангото. Нейната любов към танца е 
толкова голяма, че се опитва да намери начин да го 
включи по някакъв начин в своите романи. 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Американската поп 
икона Anastacia ще из-
несе първия си концерт 
в България на 16 април в 
зала 1 на НДК. Гостува-
нето на суперзвездата 
у нас е част от светов-
ното й турне Resurrection 
Tour 2015, което старти-
ра в Европа през януари. 
Обиколката е в подкрепа 
на последния й албум – 
Resurrection (2014), първа-
та й творба с авторски 
песни след Heavy Rotation 
от 2008 г.

Родената в Чикаго 
певица, известна като 
„малката дама с голям 
глас”, притежава изра-

зителен дрезгаво звучащ 
тембър, по-често свърз-
ван с тъмнокожите ар 
енд би вокалисти. Именно 
благодарение на него се 
превръща в една от най-
успешните съвременни 
поп изпълнителки. Досега 
Anastacia има над 30 млн. 
продадени албума по це-
лия свят.

Дебютният й албум 
от 2000 г. Not That Kind 
предизвиква истинска 
сензация. От него е су-
перхитът I’m Outta Love, 
който се превръща в най-
продаваната песен на 
годината. Много скоро 
Anastacia е удостоена с 
наградата „Най-продава-
на нова поп изпълнител-
ка”. Следва албумът Freak 
of Nature, който оглавява 

класациите в 8 страни и 
от който е сингълът Paid 
My Dues. 2004 г. е беляза-
на от едноименната про-
дукция Anastacia, която 
заема първото място в 
11 страни и се превръща 
във втория най-продаван 
албум за годината в Ев-
ропа. Мултиплатинена-
та компилация Pieces of a 
Dream със сингли от пър-
вите й 3 албума е изда-
дена през 2005 г., като в 
нея е и поредният й голям 
хит – дуетът с Ерос Ра-
мацоти I Belong to You (Il 
Ritmo della Passione). 

За съжаление внима-
нието към Anastas ia е 
приковано и поради здра-
вословните й проблеми – 
първо болестта на Крон, 
а по-късно и рак на гър-

дата. Диагностицирана 
през 2003 г., едва през 
2013 г. изпълнителката 
обяви, че е победила за-
боляването, но се е на-
ложило да се подложи на 
двойна мастектомия. 

„Създаването на пес-
ни помага да изтласкаш 
настрана мрачните мо-
менти” ,  признава  поп 
иконата. „Възможността 
да разкажа историята си 
ми помага много. Stupid 
Little Things е за това, да 
не преувеличаваш про-
блемите си. За мен това 
означава: не се съсредо-
точавай върху дребните 
неща”, споделя певицата. 
Билетите за концерта 
на Anastacia в зала 1 на 
НДК струват между 55 и 
115 лв.

Anastacia
Шоуто 
ще бъде 
в зала 1 
на НДК 
на 16 април

Прочутият режисьор Май-
къл Ман („Вътрешен човек”, 
„Жега”, „Съучастникът”) се 
завръща 6 години след по-
следния си филм – „Общест-
вени врагове”. Главната тема 
в трилъра „Хакер” е един от 
най-големите страхове на чо-
вечеството в модерния свят – 
сигурността им в киберпрос-
транството. „Мислим си, че 
живеем в свят, в който имаме 
лично пространство. Исти-
ната обаче е друга – ние оби-
таваме къща, в която всички 
врати и прозорци са отворени. 
Освен това сме в много опа-
сен квартал, но не го знаем”, 
споделя Майкъл Ман.

Режисьорът признава, че 
отдавна е имал желание да 
заснеме филм в Азия, а дейст-
вието в „Хакер” се развива 
в Хонконг, Джакарта и Ма-
лайзия. „Там има експлозивна 
енергия”, казва по адрес на 
Джакарта. Майкъл Ман до-
бавя, че е искал да снима в 
Хонконг главно заради неона, 
защото е търсил наситена 
визуална атмосфера.

Холивудската звезда Крис 
Хемсуърт се впуска в шемет-
но приключение, за да предот-
врати следващия 11 септем-
ври. Този път обаче атаката е 
в киберпространството, кое-
то се е превърнало в неделима 

част от живота на хората по 
цял свят. Но в момента, в кой-
то се включат в мрежата, из-
губват контрола върху инфор-
мацията, която споделят, и 
сигурността на своите данни. 
Невидим враг подготвя точно 
такава атака, която може да 
има ужасяващи последствия. 
Само един човек е способен 
да го спре – Никълъс Хатауей 
(Крис Хемсуърт) хакер и ге-
ниален програмист, който е 
осъден на 15 години затвор. 
Той има и личен стимул да се 
справи със заплахата – ако ус-
пее да предотврати пъклени-
те намерения, присъдата му 
ще бъде отменена.

Прочутият японски пи-
сател Харуки Мураками ще 
отговоря на всякакви въпро-
си от 15 януари до края на 
месеца в специално разра-
ботен сайт. Авторът, из-
вестен със свенливостта 
си пред медиите, ще даде 
възможност на своите чи-
татели да поискат съвет 
от него. „Нямам алергия от 
публични появи пред много 
хора. Всъщност обичам да 
пътувам с автобуса и ме-
трото и живея нормален 
живот. Искам да ме възпри-
емате като застрашен от 
изчезване вид. Няма проблем 
да ме гледате отдалече, но 
внимавайте, защото може 
да ви ухапя, ако се прибли-

жите и се опитате да гово-
рите с мен или да ме докос-
нете“, шегува се той.

По думите на говорител 
от неговото издателство 
Shinchosha Мураками ще 
получава въпроси от вся-
какво естество, като те 
ще се приемат на няколко 
езика. Отговорите на све-
товноизвестния автор ще 
бъдат публикувани в след-
ващите два месеца на сай-
та Murakami-san no Tokoro 
(Мястото на г-н Мураками 
– б.р.), а адресът му ще бъде 
обявен допълнително. 

Проектът на писателя 
цели да го свърже с много-
бройните му почитатели по 
целия свят.
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Светослав Загорски
 
В последните години 

млади семейства с перс-
пективен бизнес напус-
кат Ню Йорк и поемат 
към Латинска Америка. За 
мнозина ще е изненада, че 
техният избор за живот 
и работа често се оказва 
вторият по големина колум-
бийски град Меделин, но ще 
ги разберете веднага щом 
стъпите на това красиво 
място, разположено на над 
1500 м височина във вели-
чествените Анди.

Живописни квартали, 
пълно спокойствие, румба, 
звучаща от всяко заведе-
ние, зелени атрактивни 
паркове. Това е днес Меде-
лин.

Историята му започ-
ва през далечната 1616 г., 
когато с 80 американски 
индианци испанецът Фран-
циско Херера основава Сей-
нт Лоуренс таун. Впослед-
ствие испанците му дават 
името „Долината на Свети 
Вартоломей“, но скоро го 
заменило името Aburrá, кое-
то означава, „художници“. 
Повод за него са  текстил-
ните декорации, използвани 
от местните жители. 

През 1675 г. царица Ма-
риана Австрийска строи 
катедралата „Нуестра 
Сеньора де ла Канделария 
де Меделин”, която става 
център на бъдещия град, 
а през 1826 г. той е обявен 
за столица от Министер-
ството на Антиокия от 
Националния конгрес на 
младата република Велика 
Колумбия, състояща се от 
днешна Колумбия, Венецу-
ела, Еквадор и Панама. След 
като Колумбия печели неза-
висимостта си от Испания, 
Меделин става столица на 
Антиокия. Днес е най-зе-
леното кътче в страната 
и поради това е привлека-
телен център за хиляди ту-
ристи годишно.

В колумбийския град 
посетителите могат ис-
тински да се насладят на 
множество паркове, изпъс-
трени с изящни орхидеи, 
тропически птици,  природ-
ни и архитектурни забеле-
жителности. Сред места-
та, които задължително 
трябва да се посетят, е 

Планетариумът,

построен през 1984 г. 
Вече са го разгледали над 
един милион посетители. 
Под огромния му купол има 
места за 300 души. Сграда-
та се намира в близост до 
метростанцията на уни-
верситета и работи от 
вторник до неделя.

До него е разположен 
огромен увеселителен парк, 
който включва езеро, мно-
жество атракциони за мал-
ки и големи. Всичко това е 
разгърнато на площ 2 хил. 
кв. м. Тук ще видите и нео-
бичайна забележителност 
– истински „Боинг 727”.

Парк „Експлора” е друго 

място за забавление и по-
чивка в Меделин. В зелена-
та зона се намира научни-
ят център на колумбийския 
град. На територията на 
парка има аквариуми, мес-
та за 3D прожекции, детски 
центрове, ресторанти, ка-
фенета и сувенирни мага-
зини.

Всичката тази зеле-
нина някак естествено 
с годините е превърнала 
Меделин в град на цветя-
та и ежегодно в него се 
провежда най-големият 
фестивал, посветен на 
пъстрите растения. Те 
буквално изпълват улици-
те и публиката може да се 
наслади на майсторството 
на цветарите, създали ис-
тински флорални произве-
дения. Традицията датира 
още от 1957 г. От скромно 
събитие конкурсът става 
все по-популярен, а днес е 
включен в културния кален-
дар на Колумбия.

Годишният фестивал на 
цветята 

Фиер де лас Флорес 

се провежда в края на 
юли и началото на август. 
Този колоритен празник 
парад е наречен „Джен-
тълмен“ заради хилядите 
ездачи, които дефилират 
из града. Кулминацията на 
събитието пада върху Де-
филе де Sileteros, когато 
стотици местни жители, 
облечени в национални кос-
тюми, слизат от склонове-
те с цветя в ръцете си, об-
разувайки море от движещи 
се пъстри петна. Много 
от участниците в парада 
- млади и стари, пътуват 
до Меделин от близкия 
планински район на Санта 
Елена, където семейства-
та са се посветили на 
производството на цветя. 
Благодарение на фестивала 
Меделин е наричан „град на 

вечната пролет“.
След всичко казано за 

цветята не трябва да се 
учудвате, че тук е и една 
от най-известните в све-
та ботанически градини, 
кръстена на Хоакин Анто-
нио Урибе. Тя е най-прочута 
с колекцията си от орхидеи. 
Сред най-романтичните 
места в нея е езерцето с 
моста над него, където мо-
жете да се насладите на 
плуващата гемия, покрита 
с цветя. Цялата тази фее-
рия е под звуците на музи-
ката на Вивалди - неговите 
„Четири сезона”.

Уханието на цветя в 
Меделин обаче се допъл-
ва по страхотен начин с 
аромата на прясно изпе-
чено и сварено кафе. Ко-
лумбийските брандове са 

всеизвестни като едни от 
най-добрите в света. В Ме-
делин ароматното злато е 
и атракция. Тук може да се 
видят макети на малки къ-
щички с плантации за кафе. 
Естествено, няма нищо по-
хубаво от това да седнете 
в центъра на Меделин и да 
изпиете едно еспресо. Аро-
матът му ще остане зави-
наги с вас.

Градът впечатлява и 
със старите си квартали 
и калдъръмените улици в 
центъра, с кулите на църк-
вите в испански стил, с 
вилите наоколо. Сред най-
забележителните места са 
площадът „Циснерос”, мону-
ментът „Ла Раца”, Испан-
ската библиотека, театър 
„Метрополитен“ и музеят 
„Ел Кастилио”.

На залез слънце трябва 
да посетите и 

най-стария и известен 

квартал – „Прадо” 

(така се казва извест-
ният музей в Мадрид) . 
Именно тук чужденците 
търсят да наемат или ку-
пят ваканционен дом. Къ-
щите в района са повече 
от красиви и всяка от тях 
притежава собствен стил 
и достойнства. Те принад-
лежат на старата аристо-
крация на Меделин.  

Сред забележително-
стите на града са и множе-
ството храмове, сред кои-
то църквата „Канделария”, 
построена през далечната 
1649 г. в неокласически 
стил. Базиликата „Метро-
политана” пък е била най-
голямата тухлена църква в 
Южна Америка до началото 
на ХХ в.

Безспорно най-красиво-
то архитектурно бижу на 
Меделин е сградата „Пла-
сио Насионал”. Величестве-
ната постройка съчетава 
стиловете романтизъм и 
модернизъм. Замислената 
като дом на културата и 
изградена през 1925 г. сгра-
да днес е сред на-големите 
молове в Колумбия. На те-
риторията й има над 400 
магазина, много заведения, 
галерии и музей.

Градът пленява и  с 
пъстрия си нощен живот, 
чиято кодова дума е „Рум-
ба”. Забавленията не чакат 
уикенда, а започват още в 
четвъртък. Горещите из-
живявания са част от сле-
дите, които колумбийският 
град оставя в сърцата на 
своите гости.

Катедралата „Канделария”, 

скрита зад зеленината на 

града

Музеят с парк El Castillo

Квартал „Прадо”

Площадът на 

културата с 

характерни за 

Южна Америка 

скулптури

Езерцето в ботаническата градина
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BCC will firmly defend small and medium-sized companies to be key participants in the 
implementation of the National program for energy renovation of multi-family residential buildings

Sof ia Munic ipal i ty  is 
ready to start in April tenders 
under the National program 
for energy renovation of mul-
ti-family residential buildings, 
said Deputy Mayor in charge 
of “Investment and Construc-
tion” Irina Savina at the Open 
forum for dialogue of Sofia 
Municipality with small and 
medium-sized businesses. 
The conference was at-
tended also by Sofia Mayor 
Yordanka Fandakova, Deputy 
Mayor in charge of “Transport 
and Transport Infrastructure” 
Lyubomir Hristov, Eng. Sve-
toslav Glosov, Chairman of 
the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC), board mem-

ber and Chairman of section 
“High Construction” to BCC 
Eng. Iliyan Terziev,  Chair-
man of BCC Regional Office 
Vratsa Eng. Rosen Dudushki, 
district mayors and others. 
According to Savina, the pilot 
site will be a residential block 
in “Druzhba” district with 100 
apartments. “The project doc-
umentation of the building is 
currently being coordinated. 
It has a technical passport. 
The bill of quantities is also 
being prepared. Once the 
methodology of the program 
by Ministry of Regional De-
velopment and Public Works 
prepared, we will announce 
a public procurement for the 

pilot building,” added Savina. 
According to her, the Council 
of Ministers will approve the 
guidelines on 21 January. 

“The National program is 
a huge challenge. The gov-
ernment did its job – provided 
funds. Now the challenge is 

before us – municipalities, 
businesses and citizens. So 
far we have made a series of 
meetings. One of them was 
with the Bulgarian Construc-
tion Chamber. I thank them 
for their cooperation and for 
the questions on the subject,” 
said Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova and added that 
Sofia will participate actively 
in the program. “It is impor-
tant to convince people to 
participate not only because 
of the 100% funding but 
also because of the effect 
after the renovation of their 
homes,” she explained. 

"I ordered district may-
ors to hold meetings with 

house managers and they 
are already working on this 
problem. An expert unit will 
be created which will include 
architects, engineers and 
other specialists. It will be led 
by the teams of Chief Archi-
tect Petar Dikov and Deputy 
Mayor Savina,” she said. 

“We support to the max 
the National program and we 
will work for its successful 
implementation. The Cham-
ber will firmly defend its posi-
tion that small and medium-
sized companies should be 
the main participants in the 
implementation of the energy 
efficiency measures,” said 
Eng. Svetoslav Glosov.

BCC
OPRD OPE

The Bulgarian Construc-
tion Chamber and the teams 
of operational programs “Re-
gions in Growth” and “Environ-
ment” join forces to success-
fully launch the projects in 
the new programming period 
2014 – 2020.  This became 
clear during the meetings that 
BCC Executive Director Eng. 
Ivan Boykov held with Deputy 
Minister of Regional Devel-
opment and Public Works 
and head of OPRD Denitsa 
Nikolova and with the head of 
OPE Yana Georgieva. 

At the meetings were 
discussed main questions re-
garding the launch of the new 
operational programs, as well 
as key highlights associated 
with the need for cooperation 
between institutions and busi-
nesses to the successful im-
plementation of the projects. 

“After a fulfilled program-
ming period, institutions, mu-
nicipalities and the construc-
tion industry have already 
gained experience working on 
European projects. Also clear 
are the mistakes the conse-
quences of which had the 

most severe impact on the 
contractors,” said BCC Ex-
ecutive Director Eng. Boykov. 
Our aim is with joint efforts 
and work together to prevent 
the recurrence of these mis-
takes, to prevent the imposi-
tion of financial corrections 
and to absorb in the best way 
European funds,” he added. 
“Stroitel” newspaper will play 
a very important role in the 
whole process of communi-
cation; our idea is to sepa-
rate pages that will become 
a platform for discussion on 
issues related to work on 
the two major construction 
programs OPRD and OPE, 
place to discuss problems 
and search ways to be mu-
tually useful. The newspaper 
is read everywhere,” summed 
up Eng. Boykov. 

“In order not to multiply 
the negative experience of 
the past year and a half at 
the beginning we will focus 
on regulation on the level 
of beneficiaries in the pro-
gram,” said Deputy Minister 
Denitsa Nikolova. “Our efforts 
are aimed at simplifying and 

unifying the norms, rules and 
conditions in the new pro-
gramming period; necessary 
amendments in laws regulat-
ing relations in the construc-
tion sector, opportunities for 
funding projects with public-
private partnership,” she 
added. “I definitely think that 
there is room for such plat-
form for dialogue between 
the sector organization and 
the administration and that 
we can work together on a 
range of topics, such as en-
ergy efficiency, integrated 
urban environment, to com-
ment e-government, the way 
of electronic reporting of our 
projects, said Nikolova. 

At the meeting with Yana 
Georgieva, head of OPE, 
were discussed issues relat-
ed to the quality of projects 
in terms of engineering solu-
tions, the need for standard 
documents, control and qual-
ity of the sites, the need to 
regulate the status of subcon-
tractors. These are the topics 
that will be discussed on the 
pages of the BCC publica-
tion. 

Evgenii Ivanov, Executive Director of BSMEPA: 

Emil Radev, member of Committee on Legal Affairs and 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the EP:  

Bulgarian Construction Chamber is one 
of our most active partners 

European Ltd will reduce the administrative burden 

Mr. Ivanov, what balance would you do 

for the past year and the performance of the 

Bulgarian Small and Medium Enterprises 

Promotion Agency (BSMEPA)?

The past 2014 was very active for the 
Bulgarian Small and Medium Enterprises Pro-
motion Agency (BSMEPA). We succeeded to 
realize a number of events and to start new 
projects. We continued to work on several key 
areas providing complete service of Bulgarian 
SMEs to enhance their competitiveness, de-
velopment of innovation potential and entering 
the international markets. 

What are the priorities of the Agency in 

2015?

They are dictated by the government policy 
for the development of small and medium enter-
prises, specified in the National Strategy for Pro-
motion of SMEs 2014 – 2020: Small Buisiness 
Act. They can briefly be described as competi-
tiveness, exports, innovation. I would like to note 
that the Agency because of its nature and active 
contacts with industry employers’ organizations 
and companies more quickly captures the at-
titude and mood of the business. Our task is for 
them to get appropriate response from the state.

Mr. Pergelov, a year ago 

with a decision of the BCC 

Board you took over the 

management of the Cham-

ber’s publication. How do 

you evaluate the past 2014?

As a beginning I want to 
mention three things. First, 
we continued to develop the 
achievements of the previ-
ous management of the 
newspaper who left us some 
high standards of work and 
for which we thank our col-
leagues. Second – the team 
of the publication is wonder-
ful, young, ambitious and 
growing at a fast pace team 
who under the leadership of 
the procurator and chief edi-
tor has achieved remarkable 
growth. Third – the selected by 
the Board Council of Directors 
approved the collective style in 
the media policy making and 
management. 

The year 2014 both for the 
industry and for the publica-
tion of the Chamber was diffi-
cult and challenging. The main 
task of the team to fully reflect 
the multiple activities of the or-
ganization, its regional offices 
and construction companies 
was fulfilled. The team of the 
newspaper works to inform 

the members of the sector 
organization and the compa-
nies listed in CPRB as well as 
responsible institutions in the 
sector about activities, policies 
and positions of the Chamber, 
promote its objectives to the 
public, promote its author-
ity both in the country and 
internationally. For the period 
were published 52 issues, suc-
cessfully were launched new 
columns as great popularity 
enjoyed “Regions in Growth”.  
In addition to the creation of a 
high quality professional prod-
uct, the company’s work was 
directed to several other areas. 

What are the intentions 

and plans of the company’s 

management for 2015?

Despite the achieved re-
sults I have already mentioned 
the team is motivated to work 
even better in 2015. As BCC 
edition the newspaper’s activ-
ities correspond with the main 
guidelines of the Chamber for 
2015. We will work for profes-
sional and quality preparation 
of the newspaper. Our plans 
are to continue promoting the 
Chamber positions, its priori-
ties, work for strengthening 
of the authority of the organi-

zation through publications 
on topical issues, related to 
changes in legislation – PPA, 
SPA, introduction of stand-
ard contracts, observance of 
ethical norms in the industry 
and formation of intolerance 
to negat ive phenomena, 
strengthen the role of the es-
tablished rubric “On target” 
and with its development in 
the direction of publications 
on various issues facing the 
entire sector. 

I use the opportunity of 
this first interview I give for 
the newspaper to express my 
gratitude to the team for the 
support and cooperation we 
receive from the BCC Board, 
regional representatives of 
the Chamber and a number 
of leading construction com-
panies in the industry. 

Practice proves every day 
that when we are together, 
united, when we defend the 
interests of builders in their 
whole activity, we achieve 
much. 

I wish my colleagues, 
readers of the newspaper 
and the entire team health, 
strength and many success-
fully implemented objectives 
in the new 2015!

Mr. Radev, what will be the priorities 

in the work of the Committee on Legal Af-

fairs and the Committee on Civil Liberties, 

Justice and Home Affairs of the European 

Parliament in the coming months? How will 

they contribute to improving the business 

environment in the EU?

Both committees are basic in shaping 
the legal acts of the European Parliament – 
regulations and directives. In the legal com-
mittee are to be examined records related to 
commercial law relations. Among them is the 
creation of the European Ltd. It will facilitate 
access of small and medium enterprises to 
the common market of the entire European 
Union. It will lead to reducing the administra-
tive burden and developing business activities. 
The European Ltd is a simplified procedure for 
the establishment of companies with limited 
liability which will be with unified statutes and 
typified documents. This will be done online 
for three working days from any point in the EU 

for minimum capital of 1 euro. This will be a 
great convenience for small and medium-sized 
companies. There is some talk about a similar 
regime for the European foundation also. This 
will help the NGO sector. More easily will be 
registered foundations of public benefit and 
thereby operate in any member state, without 
making significant administrative costs.

What other measures to reduce the ad-

ministrative burden for SMEs will the Com-

mittee put on discussion? 

One of the measures is the creation of 
European Administrative Code. It will actually 
unify standards in administrative law and will 
codify them at EU level. This will facilitate both 
small and medium-sized enterprises. Other 
measures to be discussed concern European 
procedures for small claims interest. The aim 
is to simplify and speed up proceedings for 
cross-border cases. Costs on the cases will 
be reduced. 

In 2015 “Stroitel” newspaper will 
continue to defend its reputation 
as best edition in the sector 

Eng. Plamen Pergelov – member of BCC Board, 
Chairman of the Board of “Stroitel” newspaper EAD:
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Макенроу: 

Очаквайте Африканска купа на нациите, Australian Open и Зимни екстремни игри 

Португалецът събра 37,66% от гласовете, изпреварвайки с голяма разлика 
Лионел Меси и Мануел Нойер

Ф
ут

бо
л

Тенис

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Голямата звезда на „Реал” 
(Мадрид) Кристиано Роналдо 
спечели за трети път в своя-
та кариера „Златната топка“ 
на ФИФА и сп. „Франс Футбол“, 
след като грабна отличието 
през 2008 и 2013 година. На це-
ремония в Цюрих португалецът 
получи приза за най-добър фут-
болист на планетата за 2014 г. 
Роналдо се пребори за най-прес-
тижното индивидуално отличие 
с Лионел Меси и Мануел Нойер. 
През изминалата година той 
вкара внушителните 52 гола, а 
освен това вдигна и трофея от 
Шампионската лига със своя 
тим. „Реал” (Мадрид) победи на 
финала градския си съперник 
„Атлетико” с 4:1, като Роналдо 
бе автор на последния гол. Мад-
ридчани спечелиха и Купата на 
Краля, Суперкупата на Европа и 
световното клубно първенство. 
„Благодаря на всички, които да-
доха гласа си за мен. Благодаря 

на треньора ми, президента и 
на „Реал”. 2014 бе незабравима 
година. Да спечеля този приз е 
нещо уникално“, сподели щаст-
ливият Роналдо.

„Да бъда на сцената до Лео 
Меси е специално преживяване. 
И тримата, които бяхме номи-
нирани, сме големи футболисти“, 
каза още португалецът, след 
което отпразнува получаване-
то на трофея по същия начин, 
по който отбелязва и своите 
голове на терена.

Португалецът събра 37,66% 
от гласовете, изпреварвай-
ки с голяма разлика Лионел 
Меси (15,76%) и Мануел Нойер 
(15,72%). 29-годишният играч се 
изравни по брой отличия с Йохан 
Кройф, Мишел Платини и Марко 
ван Бастен, а пред него оста-
ва единствено Меси с четири 
трофея. При жените наградата 
бе спечелена от Надине Кеслер 
– футболистка на „Волфсбург” и 
немския национален отбор. На 
церемонията в Цюрих присъст-
ва и президентът на ФИФА Сеп 
Блатер, който заяви: „Тази вечер 

всички сме малко французи. Поз-
волете ми да апелирам за мир и 
толерантност”.

Льов стана  

„Треньор на годината”

Селекционерът на герман-
ския национален отбор по фут-
бол Йоаким Льов пък бе избран 
за „Треньор на 2014 година” на 
ФИФА и ФИФпро (Асоциацията 
на професионалните футболи-
сти). Под негово ръководство 

Германия спечели трофея от 
световното първенство в Бра-
зилия, побеждавайки Аржентина 
на финала. „Това е голяма чест. 
Благодаря на немските треньо-
ри, които работят с младите 
футболисти. Наградата е и 
тяхна“, заяви Льов. Той се на-
реди пред наставника на „Реал” 
(Мадрид) Карло Анчелоти, който 
спечели Шампионската лига, и 
Диего Симеоне, който триумфи-
ра с титлата в Примера диви-
сион с „Атлетико” (Мадрид). За 

„Треньор на годината” в женския 
футбол бе избран Ралф Келерман 
– наставник на „Волфсбург”. Под 
негово ръководство немският 
тим защити европейската си 
титла.

Идеалният отбор 

На церемонията в Цюрих бе 
обявена и идеалната единайсе-
торка за 2014 г. В схема 4 - 3 
- 3 на вратата очаквано попад-
на номинираният за „Златната 
топка“ Мануел Нойер (Байерн). 
Пред него се наредиха Фи-
лип Лам (Байерн), Тиаго Сил-
ва (ПСЖ), Давид Луис (ПСЖ) и 
Серхио Рамос (Реал Мадрид). За 
най-добри полузащитници бяха 
избрани Андрес Иниеста (Барсе-
лона), Тони Кроос (Реал Мадрид) 
и Анхел Ди Мария (Манчестър 
Юнайтед). При нападателите 
очаквано призовете отидоха при 
Кристиано Роналдо (Реал Мад-
рид), Лионел Меси (Барселона) и 
Ариен Робен (Байерн).

През изминалата година ста-
нахме свидетели на най-головия 
Мондиал, на драматична зимна 
олимпиада, съпреживяхме успехи-
те на Гришо на сцената на све-
товния тенис, стискахме палци 
на Кобрата и се наслаждавахме 
на много, много футболни емоции 
с тима на „Лудогорец”.

Какво обаче ще ни предложи 
новата календарна година? 2015 
изглежда също обещаваща. Зато-
ва да проследим какво предстои 
сред най-интересното от света 
на спорта.

Предлагаме ви спортния ка-
лендар на в. „Строител” за 2015 г. 
(януари – април).

ЯНУАРИ

15 – 24: Хандбал – Световно пър-
венство

15 – 25: Сноуборд – Световно пър-
венство

17 – 28: Футбол – Африканска купа 
на нациите

19 януари – 1 февруари: Тенис – 
Открито първенство на Ав-
стралия

20 – 21: Футбол – Купа на лигата на 
Англия, 1/2-финали, първи срещи

23 – 25: Шортрек – Европейско 

първенство в Холандия
24 – 27: Футбол – ФА Къп, 4-ти 

кръг
26 януари – 1 февруари: Бобслей и 

скелетон – Европейско първен-
ство

26 януари – 1 февруари: Фигурно 
пързаляне – Европейско първен-
ство

27 – 28: Футбол – Купа на лигата 
на Англия, 1/2-финали, реванши

27 януари – 3 февруари: Биатлон – 
Европейско първенство

31 януари – 8 февруари: Зимни екс-
тремни игри

ФЕВРУАРИ

1: Американски футбол – Супербоул 
1 – 15: Алпийски ски – Световно 

първенство
2: Зимният трансферен прозорец 

се затваря
6 февруари – 21 март: Ръгби – 

Турнирът на шестте нации
10 – 20: Ски скокове – Световно 

първенство
8: Финал за Африканска купа на 

нациите в Бата, Екваториална 
Гвинея

14 – 17: Футбол – ФА Къп, 5-и кръг
14 – 15: Шейни – Световно първен-

ство

15: Баскетбол – Мач на звездите в 
НБА

17 – 18: Футбол – Шампионска 
лига, 1/8-финали, първи срещи

18 февруари – 1 март: Ски бягане 
– Световно първенство 

18 – 22: Колоездене – Световно 
първенство на писта

19: Футбол – Лига Европа, 1/16-фи-
нали, първи мачове

20 – 28: Северна комбинация – Све-
товно първенство

23 февруари – 8 март: Бобслей и 
скелетон – Световно първен-
ство

24 – 25: Футбол – Шампионска 
лига, 1/8-финали, първи мачове

24 – 28: Стрелба с лък – Европей-
ско първенство в зала

26:  Футбол – Лига Европа, 1/16-фи-
нали, реванши

28 февруари – 1 март: Шейни – Ев-
ропейско първенство

МАРТ

 1: Футбол – Финал за Купата на 
лигата на Англия, „Уембли” 

 1 – 30: Крикет – Световна купа
 3 – 15: Биатлон – Световно пър-

венство
 6 – 8: Лека атлетика – Европей-

ско първенство в зала

6 – 8: Бързо пързаляне с кънки – 
Световно първенство 

13 – 15: Шортрек –  Световно пър-
венство

7  – 10: Футбол – ФА Къп, 1/4-фи-
нали

10 – 11: Футбол – Шампионска 
лига, 1/8-финали, реванши

10 – 13: Конни надбягвания; Фести-
вал в Челтнъм

12:  Футбол – Лига Европа, 1/8-фи-
нали, първи мачове

15:  Формула 1 – Гран при на Ав-
стралия

17 – 18: Футбол – Шампионска 
лига, 1/8-финали, реванши

19:  Футбол – Лига Европа, 1/8-фи-
нали, реванши

22:  Колоездене – Милано – Сан 
Ремо

22:  Финал на Джонстънт Пейнт 
Трофи, „Уембли”

23 – 29: Фигурно пързаляне – Све-
товно първенство

28:  Конни надбягвания – Световна 
купа в Дубай, Мейдан

29:  Формула 1 – Гран при на Малай-
зия

АПРИЛ

5: Колоездене – Обиколката на 
Фландрия

9 – 18: Вдигане на тежести – Ев-
ропейско първенство

12: Лека атлетика – Маратон на 
Париж

12: Колоездене – Париж – Рубе
12: Формула 1 – Гран при на Китай
13 – 19: Спортна гимнастика – Ев-

ропейско първенство
14 – 15: Футбол – Шампионска 

лига, 1/4-финали, първи мачове
16:  Футбол – Лига Европа, 1/4-фи-

нали, първи мачове
18 – 19: Футбол – ФА Къп, 1/2-фи-

нали, „Уембли”
18 март – 5 април: Снукър – Све-

товно първенство
19:  Формула 1 – Гран при на Ба-

хрейн
19:  Колоездене – „Амстел голд”
20: Лека атлетика – Маратон на 

Бостън
21 – 22: Футбол – Шампионска 

лига, 1/4-финали, реванши
23: Футбол – Лига Европа, 1/4-фи-

нали, реванши
26: Лека атлетика – Маратон на 

Лондон
26 април – 3 май: Световен шам-

пионат по тенис на маса – Ки-
тай

29 април – 3 май: Художествена 
гимнастика – Европейско пър-
венство

Първата ни ракета при жени-
те Цветана Пиронкова се класи-
ра за полуфиналите на турнира в 
Сидни след категорична победа 
над представителката на Чехия 
Захлавова Стрицова с 2:0 сета 
(6:4, 6:1). Така родната тени-
систка си осигури 35 455 долара 

от наградния фонд и взе 210 точ-
ки за световната ранглиста. В 
следващата фаза на надпрева-
рата Пиронкова ще се изправи 
срещу Петра Квитова от Чехия.

Легендата на световния те-
нис Джон Макенроу определи Гри-
гор Димитров като следващия 
тенисист, който ще направи го-
лям пробив към върха на спорта. 
Американецът, който е трикра-
тен победител на „Уимбълдън“, 
заяви, че най-добрият български 
тенисист е способен да спече-
ли най-престижния турнир още 
през тази година. „Следващият 

млад спортист, който ще на-
прави пробив и ще спечели някой 
от турнирите от Големия шлем, 
според мен ще е Григор Дими-
тров. Ако трябва да кажа къде 
– смятам, че това ще стане 
на „Уимбълдън” през тази годи-
на. Той има нужното да победи 
Джокович. „Уимбълдън” просто 
е създаден за него“, коментира 
Макенроу.
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В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ ПРИЛОЖЕНИЕИНТЕРВЮ КСБ

Директива 2014/24/ ЕС 
на ЕП и на Съвета за 
обществените поръчки 

Петър Диков,  
гл. арх. на София

Мониторинг на 
обществените поръчки 
– ноември 2014 г.

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

медии“

Годишната награда на ББАПБ 
„Медия на годината“ за 2014 г. 

за принос в областта на 
пътната безопасност

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

Наградата за 2014 г. на 
Националната асоциация 

на медиаторите и 
Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията
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Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,  
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Невена Картулева

Безпилотният авто-
мобил на Mercedes-Benz 
- F 015 Luxury in Motion, 
беше представен на най-
голямото изложение за 
потребителска електро-
ника в света Consumer 
Electronics Show в Лас 
Вегас. Засега машината 
е само концептуална и не 
е влязла в серийно про-
изводство. Досущ като 
изскочила от филмите за 
агент Бонд, тя не само 
може да се движи без шо-
фьор, но и да се управля-
ва с жестове, дори чрез 
движения на очите.

По корпуса на колата 
са монтирани LED свет-
линни, които се оцве-
тяват различно според 
това дали тя е водена 
от човек или компютър. 
Въпреки мащабите си 
автомобилът е лек, за-

щото е изработен пре-
димно от пластмаса, 
подсилена с карбонови 
влакна. От нея са напра-
вени и резервоарите за 
водород.

Когато се настаните 
вътре, ще се убедите, 
че машината осигурява 
и максимален комфорт. 
Луксозният интериор и 
просторното купе из-
глеждат така,  сякаш 

предлагат не само пъ-
туване, но и релакс. Нес-
лучайно моделът е наре-
чен „Лукс в движение“.  
Седалките се въртят, 
така че пасажерите мо-
гат да се обърнат един 
към друг и да работят 
или да запълнят времето 
с приятни разговори, до-
като стигнат до избра-
ната дестинация. При 
отваряне на вратите 

седалките се изместват 
с 30 градуса и слизането 
не причинява неудобства 
за никого. 

„През 2030 г. броят 
на градовете по света 
с повече от 10 милиона 
жители ще се увеличи 
от 30 на над 40. Затова 
най-луксозната стока на 
ХХI в. са личното прос-
транство и време. Авто-
номните автомобили на 
Mercedes-Benz ще пред-
ложат именно това“ , 
заяви д-р Дитер Цече, 
президент на Daimler AG 
и ръководител на авто-

мобилното поделение на 
компанията, при пред-
ставянето на концепту-
алния автомобил.

Безпилотните автомобили скоро няма да 
са само част от кинопродукциите

ПЪРВОМАЙ - 
съхранени традиции 
и нов строителен дух
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

- Тате, тате,  
вииж, iPhone, искам гооо.

- iPredmene.

Изключително 
важно е при 

съставянето на 
техническите 

задания да 
се заложи 

изтискване 
в тръжните 

процедури
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД е сред водещите 
строителни компании с богат опит и утвърдено 
име на пазара. Фирмата е член на Камарата на 
строителите в България и притежава лиценз за 
строителство на всички категории строежи.

През 2015 г. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД отбе-
лязва своята 25-годишнина.

Фирмата стартира дейността си в град Шумен 
през далечната 1990 г. През изминалите 25 годи-
ни ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН изгради много обекти от 
различен тип – обществени, жилищни, търговски, 
инфраструктурни, спортни и промишлени. Сред по-
мащабните от тях са аквапарковете в курортите 
Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена; хотелите 
АКВА в градовете Варна и Бургас, които са постро-
ени, обзаведени и оборудвани изцяло от фирмата. 
Гордост на ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е ваканционният 
екокомплекс от затворен тип Topola Skies, разпо-
ложен в едно от най-красивите кътчета на Север-
ното Българско черноморие. ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН 
реконструира басейните към плувен комплекс „При-
морски” и построи закрития обществен басейн 
„Делфини” във Варна, изгради ново модерно депо за 
твърди отпадъци в Шумен. Дело на фирмата е и 
съв ременният търговско-административен цен-
тър AQUA CENTER, в който се помещават и офиси-
те на фирмите АКВАТЕК и ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН.

Днес ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е предпочитан от 
инвеститорите партньор заради възможността да 
изпълни до ключ сгради и проекти с различно пред-
назначение и параметри. Капацитетът на фирмата 
позволява изграждането на големи туристически и 
обществени обекти, търговски центрове, мулти-
функционални спортни комплекси, значими инфра-
структурни проекти и др. 

Високото ниво на професионализъм, организи-
раност и контрол определя основното предимство 
на „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД – качествено стро-
ителство в кратки срокове.
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Цени за членове на КСБ

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

SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 
ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

0,40 лв./кг 
кварц/корунд

11,21 лв./бр.
8,89 лв./бр.

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
BROWN FILM

21 мм
38,70 лв./бр.

Разполагаме 
с постоянни 
наличности на 
склад от сив 
материал

MS-POLYMER 2730
(600 ml)

PU уплътнител и лепило 
600 ml с UV устойчивост
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