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Яна Георгиева, главен директор 
на ГД „Околна среда“ към МОСВ: 

Свилена Гражданска

„Надявам се ОП „Околна среда 2014 – 2020“ 
да бъде одобрена през март. В момента из-
чистваме въпросите, които касаят приори-
тетна ос „Води“. Провеждат се технически 
срещи с ЕК и очаквам скоро да имаме поло-

жително решение.“ Това заяви в отговор на 
въпрос на в. „Строител“ министърът на окол-
ната среда и водите Ивелина Василева. Над 
524 млн. лв. са отделени за ос „Отпадъци“ в 
новата програма. Василева заедно с преми-
ера Бойко Борисов, Джордж Кремлис, ръково-
дител на Главна дирекция „Околна среда“ в ЕК, 

Томислав Дончев, вицепремиер по европей-
ските фондове и икономическата политика 
и Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната 
община, участва в месечната инспекция на 
строителството на Завода за механично-
биологично третиране на отпадъци с произ-
водство на RDF гориво.  

ФОРУМ

Заедно с КСБ ще работим 
за подготовка на типови 
тръжни документи 
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Премиерът Бойко Борисов и ръководителят на ГД „Околна среда“ в ЕК Джордж Кремлис участваха в  
инспекция на строителството на Завода за механично-биологично третиране на отпадъци на София

Деница Николова, зам.-министър на 
регионалното развитие и благоустройството,  
ръководител на УО на ОПРР:

Възможно е в края на годината 
да усвоим първите средства по 
ОП „Региони в растеж“

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 2014 – 2020

Световни експерти 
препоръчват алтернативен 
вариант за лот 3.2 на АМ 
„Струма“

 стр. 14-15
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ЛЮТИ 

 ПРЕПЕЧЕНИ ЧУШЛЕТА

Бай Димитър се пенсионира като 
мостовак. Беше работил на виадукта над 
долината на р. Бебреш, беше плел арма-
тура заедно с най-известните строите-
ли на мостове на един от най-високите 
- близо 120 м, подпорни стълбове. Беше 
изливал бетон и върху други големи мо-
стови съоръжения, където вятърът те 
брули непрекъснато 8 часа на ден. 

Беше виждал какво ли не - и любов, 
и предателство, и мъжко приятелство, 
от което понякога ти зависи животът, 
увиснал на замайващата височина на 
скелето. С други думи - дялан камък. Но 
строителното му време изтече и той се 
прибра при булката в известното с вино-
то си пазарджишко село. 

Когато започна големият ремонт на 
един от знаковите мостове на „Тракия”, 
бай Димитър се цани за нощен пазач. Хем 
така, след като поспи 4 - 5 часа, през 
деня да може да помага в градината, хем 
да е близо до професията и мостоваците. 
А те - отбор юнаци от цялата страна, за 
които нямаше тайни в строителството. 
Едни бяха на квартира в околните села, 
други пътуваха с буса от столицата.

Фургонът на бригадата, където беше 
и работното място на бай Димитър, 
беше модерен, с климатик, печка и хла-
дилник. Голямата маса в средата - за опе-
ративките. Имаше и куче. Големият Бък 
се явяваше вторият пазач и през нощта, 
и през деня. Като ги гледаше сутрин как 
дъвчат жилавите банички или тестото 
на изветрелите пици и трудно преглъ-

щат на сухо, бай Димитър не издържа и 
нещо се договори с шефа на фирмата.

На другия ден в 8 часа, когато бусът 
със строителите пристигна, бай Дими-
тър ги покани на „съвещание” във фур-
гона. Момчетата влязоха и… замряха 
от упойващата миризма на нещо много 
познато, но позабравено с годините гур-
бет из страната. Пазачът беше сготвил 
тенджера бобена чорба и даже взел от 
дома си и десетина дълбоки чинии и лъ-
жици. Един от колегите пък донесъл от 
близкото село няколко самуна от селска-
та фурничка.

И тръгна една… Всяка сутрин, преди 
да поеме за село след нощното дежур-
ство, старият мостовак сипваше на ко-
легите си по два черпака вряла благинка 
- веднъж супа топчета, веднъж - зеленчу-
кова с месо, после пилешка, рибена и пак 
боб. И как само уйдурдисваше подправ-
ките – чубрица, мащерка, босилек, риган, 
джоджен, и всичко това от неговата гра-
динка, та юнаците за минута омитаха 
чиниите. Хеле пък когато по настояване 
на жена си, почна да препича на котлона 
по някое и друго люто чушле и го стрива-
ше в супите!

Аромат на позабравено бащино ог-
нище, топъл повей на вятър, съхранил 
традициите на българското и в труд, и в 
бран, и в празник.

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Емил Христов

За трета поредна година по покана 
на държавния глава Росен Плевнелиев 
на „Дондуков“ 2 се събраха демокра-
тично избраните президенти на Бъл-
гария Жельо Желев, Петър Стоянов и 
Георги Първанов. 

Те изразиха надежда 2015-а да бъде 
годината, в която обществото да се 
убеди, че политиците залагат на на-
ционално отговорен подход. Според 
тях демократичната зрелост изисква да 
разбираме и уважаваме различията, да за-
щитаваме позициите си с аргументи, а не 
с квалификации, да има чуваемост за раз-
умните и работещи идеи. 

Четиримата президенти са убедени, 
че националните приоритети трябва да 
останат извън ежедневното политиче-
ско противопоставяне, като се работи 

последователно по тях, независимо кой 
е на власт. „Преминаваме през труд-
ни времена на комбинация от външни и  
вътрешни кризи, в региона около нас има 
много конфликтни зони, затова е от из-
ключителна важност да се работи за 
стабилност, сигурност и предвидимост“, 
се посочва  в общо изявление, изпратено 
от пресцентъра на държавния глава.
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Елица Илчева

Музейният комплекс в сърцето на Со-
фия в кв. 500, който доби популярност като 
Българския Лувър, реализиран по проект на 
„Янко Апостолов Архитекти” от „Главбол-
гарстрой“ АД, е номиниран в категорията 
за сгради с културна функция за изключи-
телно престижната награда за съвременна 
архитектура на Европейския съюз „Мийс ван 
дер Рое“ за 2015 г. Тя е учредена през 1987 г. 
в партньорство между Европейския парла-
мент, Европейската комисия и Фондация 
„Мийс ван дер Рое“. 

В състезанието, което се провежда на 
всеки две години, могат да участват про-
екти, реализирани в Европа в рамките на 
съответния период. 

За 2015 г. броят на селектираните про-
екти е 420. 

Както е известно, общата разгъната 
площ на новия музеен комплекс е близо 24 хил. 
кв. м и включва зали за постоянни и гостува-
щи експозиции, реставрационни ателиета, 
административни офиси, модерни хранилища 
за съхранение на художествени произведе-
ния, както и разнообразие от обществени 
пространства, в това число и конферентен 
център. Залите разполагат с подходящо ос-
ветление според спецификата на различни-
те изложби и са климатизирани. Комплексът 
е композиран около отворена скулптурна 
градина, която ще е сърцето на музейната 
институция и ще се използва за експозиции 
и за специални обществени събития с кул-
турна насоченост. 
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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 

„Проектът има стра-
тегическа значимост за 
постигане на национални-
те политики и цели. Това е 
най-големият обект, кой-
то се реализира по „ОПОС 
2007 - 2013“. С него ще се 
осигури на 100% една мо-
дерна, отговаряща на всич-
ки изисквания система за 
управление на отпадъците 
на територията на Сто-
личната община. Близо 1,5 
млн. души ще се ползват от 
това съоръжение. Проектът 
има и безспорната подкрепа 
и на ЕК“, обясни Василева и 
подчерта, че в „ОПОС 2014 
– 2020“ са предвидени сред-
ства за оползотворяване на 
RDF горивото. „Екипът на 
УО на ОПОС работи в режим 
на пълна мобилизация и така 
гарантира своевременното 
и регулярно разплащане по 

проекта“, подчерта тя. 
„Най-добрата немска, 

австрийска и италианска 
техника ще обслужва за-
вода. След като заработи, 
сметките за парно на 30 - 
40 хил. домакинства ще се 
намалят“, заяви премиерът 
Бойко Борисов. „Европейска-
та комисия прояви огромно 

разбиране към нас. Те зна-
еха какво се прави в Бълга-
рия. Трябва да благодаря на 
бившия екоминистър Искра 
Михайлова, която помагаше 
на проекта, за да се движи“, 
подчерта той. „Надявам се 
да убедим ЕК и в новия ни 
план за АМ „Струма“. Целта 
ни е да спестим пари и с тях 

да изградим голяма част на 
АМ „Хемус“, добави той. 

„За мен е важно да се 
работи бързо и качествено, 
за да може да се спазят сро-
ковете и да финализираме 
проекта“, подчерта кметът 
на София Йорданка Фандъко-
ва. „Целта на Столичната 
община е максимално увели-
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Снимка Денис Бучел

Министърът на околната среда 
и водите Ивелина Василева инспек-
тира работата по строителните 
дейности на проект „Събиране, пре-
чистване и отвеждане на пречисте-
ните отпадъчни води от агломера-
ция  Несебър – Слънчев бряг – Равда”. 
Той е на стойност 95,8 млн. лв. и се 
финансира от Оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013“. В модер-
низираната ПСОВ – Равда, ще се съ-
бират и пречистват отпадъчните 
води на град Несебър, кк ,,Слънчев 
бряг”, кк „Св. Влас, Кошарица“ и Равда, 
както и селищата Каблешково, Ахе-
лой и Тънково. По-късно министърът 
се запозна и с работата по дей-
ностите за дълбоководно зауства-
не в Черно море на пречистените 

отпадъчни води на 2,5 км, което е в 
близост до ПСОВ. В рамките на про-
екта се  реализират и реконструк-
ция и изграждане на 22 км нови до-
веждащи колектори и три броя нови 
канални помпени станции. „Получих 
уверение от изпълнителите, че дъл-
боководното заустване край Равда 
ще приключи до май. Новият сезон 
трябва да започне с по-чисти води 
за туристите”, каза Василева. Пре-
чиствателната станция се изпълня-
ва от дружеството „Воден проект 
Несебър", с участници „Строител-
но-предприемачески холдинг“ ЕООД и 
„Ай джи тех“ ООД, а дълбоководното 
морско заустване – от „Равда 2013“ 
– „Трансстрой –Варна“ АД и „Инж-
стройинженеринг“ ЕООД. 

Реализацията на проекта цели 
подобряване на качеството на от-
падъчните води и състоянието на 
канализационната мрежа в района. 
Ще се намали неблагоприятното 
въздействие върху околната среда. 
Пречистените води ще се заустват 
дълбоководно в Черно море в съот-
ветствие с европейските стандар-
ти. Очаква се проектът да обслужва 
население от 29 684 души.

В рамките на посещението си в 
региона министър Ивелина Василева 
инспектира и работата по Прето-
варна станция за отпадъци (ПСО) в 
Несебър. Тя е част от проект „Ре-
гионална система за управление 
на отпадъците Бургас”, който е на 
стойност 43,2 млн. лв. 

Свилена Гражданска

80 бенефициента кандидат-
стват с проекти за финансиране 
пред Националния доверителен еко-
фонд (НДЕФ). Това заяви Ивелина 
Василева, министър на околната 
среда и водите, на брифинг, на кой-
то бяха представени резултатите 
на предприятието. Той се проведе 
във Висшето транспортно училище 
„Тодор Каблешков“ в София. В прес-
конференцията участваха и посла-

никът на Австрия в България Н.Пр. 
Роланд Хаузер, и Ирена Георгиева, 
председател на УС на НДЕФ. Пово-
дът бе успешното изпълнение на 
два договора с Австрия за продаж-
ба на предписани емисионни единици 
(ПЕЕ) в рамките на Националната 
схема за зелени инвестиции. Със 
средствата са реализирани проек-
ти за енергийна ефективност на 
77 публични обекта в страната на 
обща стойност 27 445 418 лв. Един 
от тях е във Висшето транспортно 

училище „Тодор Каблешков“.
„В рамките на схемата са ико-

номисани близо 4 млн. лв. В момента 
водим преговори с австрийското пра-
вителство за подписване на споразу-
мение, което да даде възможност да 
вложим средствата отново в мерки 
за енергийна ефективност“, обясни 
Василева и припомни, че в национал-
ния бюджет е заложен допълнителен 
ресурс от 13 млн. лв., които ще бъдат 
преведени на Националния доверите-
лен екофонд за саниране. 

чаване на оползотворяване-
то на отпадъци. Преди две 
години беше пуснато в екс-
плоатация депото, а от на-
чалото на 2014 г. работят и 
инсталациите за компости-
ране на площадката на Хан 
Богров. За една година са 
преработени 5000 т храни-
телни остатъци и около 10 
хил. т зелени и са произве-
дени 628 мегавата електро-
енергия, които продаваме. 
Имаме приход от около 160 

хил. лв.“, обясни Фандъкова. 
В края на март започват 

студените проби в сграда-
та за сепариране на завода 
за отпадъците. През май ще 
бъде завършена електриче-
ската система, а Заводът 
за механично-биологично 
третиране ще е готов през 
есента на 2015 г. „Строите-
лите знаят, че санкцията 
за изоставане от графика 
е 200 хил. лв. на ден“, заяви 
кметът. 

Обектът се състои от 
пет сгради. Целта е на-
маляване на отпадъците, 
преработването им и про-
изводството на RDF гориво. 
Покритият терен е 36 хил. 
кв. м, а общата площ – 106 
хил. кв. м. Процесите на пре-
работка са автоматизира-
ни. Първата сграда е прием-
на, втората – за механично 
сепариране, третата – за 
биологично сушене, четвър-
тата - за производство на 
RDF гориво, и петата - за 
товарене и съхранение на 
горивото. Заводът ще пре-
работва 410 хил. т отпадъци 
годишно. 

Изпълнител на обекта е 
обединение „Актор АД – Хе-
лектор АД“.

Снимка Денис Бучел

31 януари       
Инж. Атанас Георгиев, член на УС на КСБ
4 февруари        
Инж. Илиян Терзиев, член на УС на КСБ
Инж. Севдалин Петров, 
председател на ОП на КСБ – Русе 
5 февруари     

Инж. Таня Каменова, 
председател на ОП на КСБ – Перник 



11+966,34 (стартова шах-
та на тунелно-пробивна 
машина) до км. 8+996,69 
(край на МС 11) с 2 бр. ме-
тростанции, предложения 
внесоха ДЗЗД „Метро-
политен 2015“ („Главбол-
гарстрой” АД, „ИСС – Ин-
тегрирани Строителни 
Системи” ЕООД , „Сиенит” 
ООД, „МФ Бетони”, „Грунд 
1” ООД,  ЕТ „Маргарита 
Борисова” и  „Ателие Се-
рафимови”, подизпълни-
тел „Старт Инженеринг“ 
АД); Обединение „Енерго 
Метро 3“ („Енергоремонт 
Холдинг“ АД и „Гранди Лаво-
ри“); Обединение „Геомет-
ро – СК“ („Геострой“ АД, 
СК – 13, „Геотехмин“ ООД 
и „Метропроект“ ООД, по-
дизпълнител „Старт Ин-
женеринг“ АД); Обединение 

„Метро България“ („Трейс  
- София“ АД и „Евро Алианс 
Геотехника“ АД) и Обедине-
ние „МЕТРО-3-2014“ ДЗЗД 
(„Монолит София“ АД, „Бал-
канстрой“ АД и „Балкан-
строй София“ АД). 

За обособена пози-

ция №2 - участък от км. 
8+996,69 (край на МС 11) 
до км. 6+561,05 (край на МС 
8) с 3 бр. метростанции, 
са постъпили оферти от 
ДЗЗД „Метро Билд Център“ 
(„Джи Пи Груп“ ООД, „Ста-
нилов“ ЕООД, „Интер Про“ 
ООД, „БИАС – М“ ЕООД) и 
Обединение „Метро Цен-
тър“ („Евроалианс  Инже-
неринг“ АД,  „Пи Ес Ай“ АД 
и инж. Данаил Стефанов 
Балев). 

За обособена пози-

ция №3 - участък от км. 

6+561,05 (край на МС 8) до 
км. 4+950 с 2 бр. метро-
станции и тунелен учас-
тък, своите оферти пода-
доха Обединение „Метро 
Строителство“ („Трейс 
Груп Холд“ АД, „Евро Али-
анс“ и „Инжпроект“ ООД) и 
Обединение „Метро III Парк 
Заимов“ ДЗЗД („Конструк-
циони Сан Хосе“ АД - Испа-
ния, ЕЛ ДУ – Испания, „КАФ 
Транспорт Инженеринг“ 
ЕООД, „СК-13  Пътстрой“ 
АД). 

За обособена позиция 

№4 - тунелен участък, из-
пълняван с тунелно-про-
бивна машина (ТПМ) от 
км. 11+966,34 (стартова 
шахта) до км. 5+248,57 
(изходна шахта), оферти 
подадоха Гражданско дру-
жество ДВУ („Доуш инша-
ат ве тиджарет“ АД, „ВИА 
Конструкт Груп“ ЕООД  и 
„Ултрастрой“ ЕООД); ДЗЗД 
„СМ Метро 4“ („Метро-
став“ - Чехия, „Метропро-
ект  - Прага“ и „Станилов 
Инженеринг“, подизпълни-
тел „Старт Инженеринг“ 
АД); Обединение „София 
Метро Лайн 3“ („СССС – 
Китай” и „Трейс  - Бургас“ 
ЕАД); „Метро София 2015“ 
ДЗЗД („Гранди Лавори Фи-
косита“, „Сели Овърсийз” 
и „Христо Стефанов Сте-
фанов” ЕООД) и компания 
Gulermak - Турция.
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Свилена Гражданска 

Отвориха ценовите оферти на учас-
тниците в обществената поръчка с 
предмет: Рехабилитация на бул. „Цари-
градско шосе“ с обща дължина 8,3 км. 
Допуснати са пет обединения. Консорци-
умът „Цариградско шосе – 2014” предлага  
23 962 941 лв., обединението „Градски ма-
гистрали” – 24 729 407 лв., обединението 
„Цариградско” – 19 344 449 лв., консорци-
умът „София Изток” – 24 771 422 лв., ДЗЗД 
„ПРО 2014” – 20 818 745 лв. „Очаквам до дни 
комисията да излезе с името на избрания 
изпълнител“, заяви пред в. „Строител“ Лю-
бомир Христов, зам.-кмет на „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“. 

Поръчката е разделена на два подучас-
тъка. Първият обхваща ремонта на бул. 
„Цариградско шосе“ от бул. „П. Яворов“ до 
надлеза над бул. „Г. М. Димитров“, вклю-
чително южното локално платно между 
моста над бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Ал. 
Малинов“. Вторият е от надлеза над бул. 
„Ал. Малинов“ до Околовръстния път, без 
съоръжението над бул. „Копенхаген“.

Припомняме, че първата фаза на ре-
монта на бул. „Цариградско шосе“ - от  
моста на Четвърти километър до бул. 
„Ал. Малинов“ завърши миналата годи-
на. Заедно с обновяването на трасето 
и съоръженията бяха рехабилитирани и 
два подлеза - при Окръжна болница и на 
Орлов мост.

Свилена Гражданска 

„Продължението на 
втората линия на метро-
то по бул. „Черни връх“ ще 
е готово през юни 2016 г.“, 
заяви кметът на Столич-
ната община Йорданка 
Фандъкова. Тя заедно с 
изп. директор на „Метро-
политен“ ЕАД инж. Стоян 
Братоев направи инспек-
ция на строителството. 
Изпълнител на обекта е 
обединение „Метро Чер-
ни връх 2013” („Станилов” 
ЕООД,  „Метропроект 
Прага” АД и „Джи Пи Груп” 
ООД). „Проектът се реа-
лизира по график. През ав-
густ ще бъде освободено 
движението по бул. „Черни 

връх“. В района предстои и 
започване на пробива при 
болница „Токуда“. Надявам 
се да стартираме и про-
цедурите по отчуждение 
на терените около бул. 
„Черни връх“, за да можем 

да го превърнем в четири-
лентов“, допълни кметът 
Фандъкова. 

Общото изпълнение 
на строителството на 
метрото е около 20%. 
Прокопан е двупътен ту-

нел – 180 м. Преместени 
са инженерни мрежи – ел. 
кабели, водопроводи, топ-
лопроводи, газопроводи и 
др. Разширението ще е с 
дължина 1,3 км и една под-
земна станция с изходи 
на кръстовищата на бул. 
„Черни връх“ с ул. „Хенрик 
Ибсен“ и на ул. „Сребърна“ 
и ул. „Филип Кутев“. Над 25 
хил. пътници ще ползват 
МС „Витоша“. Участъкът 
е включен в ОП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура“. Засега 
обаче финансирането е 
от страна на Столична-
та община. Разплатените 
до момента средства са 
близо 9,5 млн. лв. Общата 
стойност на проекта за 
СМР е 42,37 млн. лв., кое-

то прави 16,6 млн. евро на 
километър.

„Не трябва да забравя-
ме, че в Европа изграждат 
за 80 млн. евро 1 км от 
подземната железница. В 

момента подготвяме до-
кументите, за да можем 
да кандидатстваме за 
възстановяване на сред-
ствата от ОПТТИ“, обяс-
ни инж. Братоев. 

Мартин Славчев

Отвориха офертите за 
избор на изпълнител на про-
екта за разширение на ме-
трото в София - третата 
метролиния, минаваща през 
бул. „Ботевградско шосе“ – 
бул. „Владимир Вазов“ – цен-

трална градска част – жк 
„Овча купел“. Търгът е за 
първия етап на третия ме-
тродиаметър, който е от 
км. 4+950 до км. 11+966,34“. 
Трасето е с дължина 7 км и 
включва 7 станции. Проек-
тът е включен в Оператив-
на програма „Транспорт и 

транспортна инфраструк-
тура 2014  –  2020”. 

Обществената поръчка 
е разделена на четири пози-
ции. До 12 часа на 22.01.2015 
г. общо 14 обединения пода-
доха своите оферти за тях. 

За обособена пози-

ция №1 - участък от км. 

Снимки Денис Бучел
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В случай, че проявявате 
интерес към нашите продукти 
и услуги, не се колебайте да се 
свържете с нас:

+359 2 975 02 05  
+359 38 66 18 38
sales@stimex.bg 

НИВОМЕРНА СИСТЕМА И ЕЛЕКТРОННА 
СИСТЕМА С ФИСКАЛНА ПАМЕТ (ЕСФП) ЗА 

ВАШАТА ВЕДОМСТВЕНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Във връзка с настъпилите промени в ЗДДС (ДВ, бр. 107 от 
2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) фирма „СТИМЕКС“ ООД 
има удоволствието да предложи на собствениците на ве-
домствени бензиностанции необходимото оборудване за 
електронна връзка с НАП. Фирмата извършва цялостно 
обслужване – доставка, монтаж и сервиз, на нивомерни 
системи и ЕСФП (електронна система с фискална памет) 
за онлайн отчитане към НАП.
„СTИМЕКС“ ООД, гр. Хасково, е специализирана фирма 
в производството на модулни станции за светли горива, 
произведени съгласно изискванията за такъв тип съоръ-
жения, определени в НАРЕДБА 1971.

Емил Христов

Развитието на Северозападна България 
и по-бедните региони в страната е ключов 
приоритет на правителството, за който 
ще водим целенасочена политика. Това зая-
ви министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна Павлова на 
първото заседание на Съвета по регионал-
на политика. За председател на звеното бе 
избран нейният заместник Иван Аспарухов. 

Съветът ще функционира като екс-
пертно консултативно звено и ще включва 
областни управители, кметове, експерти 
от Националното сдружение на общините в 
България, представители на министерства, 
експерти от Президентството, работо-
дателски и бизнес организации, неправи-
телствения сектор и други. От страна на 
Камарата на учредителното заседание при-
съства зам.-председателят и председател 
на ОП на КСБ – София, инж. Николай Станков. 

„Целта на съвета е да подготвя и приема 

Елица Илчева

С 1 млрд. лв. заем от 
Българската банка за раз-
витие срещу предоста-
вени от правителството 
гаранции ще стартира из-
пълнението на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
Заявления ще се приемат 
от 1 февруари, стана ясно, 
след като програмата бе 
приета с постановление 
на Министерския съвет 
по време на редовното 
седмично заседание на ка-
бинета. Документът ут-
върждава механизмите и 
детайлната рамка с всички 
участници в процеса. Одо-
брени са условията и редът 

за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
и са определени органите, 
отговорни за реализация-
та й. 

Програмата ще продъл-
жи през 2015 и 2016 г. до 
изчерпването на паричния 
й ресурс. Принципът на фи-
нансиране на проектите 
ще е „първи по време – пър-
ви по право“. Ще се подкре-
пят смяната на дограма, 
на щрангове, изолация на 
стени и покриви и други 
енергийно ефективни мер-
ки. Няма да се дават пари 
за смяна на асансьори. Ще 
се взема и общо решение за 
уеднаквавяне на остъклени-
те балкони. 

По време на брифинг 
след заседанието министъ-

рът на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова припомни, че 
в страната има над 70 хил. 
енергийно неефективни жи-
лищни сгради, и допълни, че 
България е единствената 
държава в ЕС с такъв голям 
процент частна собстве-
ност – 98%. По думите й 
България е последната, коя-
то не е направила програма 
за подкрепа за саниране на 
жилищата. 

Министърът акценти-
ра, че това ще има и значи-
телен икономически ефект 
за строителния бранш, 
особено за малките и сред-
ните фирми, тъй като ще 
им осигури допълнителна 
заетост.

Допустими за канди-
датстване по програмата 
са многофамилни жилищни 
сгради, сторени по индус-
триален способ, с минимум 
36 апартамента. Всички 
офиси, магазини и други 
части от зданията ще 
получат финансиране при 
спазване на реда за пре-
доставяне на държавна по-
мощ. За целта е необходимо 
да се подпише декларация, 
че инвестицията за нежи-
лищните площи не надви-
шава 200 хил. евро, колкото 
е минималната държавна 
помощ. В този случай цяла-
та сграда, включително и 
самостоятелните обекти, 
също ще могат да участ-

Заявленията за безплатното саниране ще се приемат от 1 февруари
ват в програмата.

Министърът отбеляза, 
че зданията, които могат 
да кандидатстват по две-
те програми за саниране 
– националната и ОП „Ре-
гиони в растеж“, трябва 
да са проектирани до април 
1999 г., откогато влизат в 
сила нормите за енергийна 
ефективност. 

Павлова отбеляза, че за-
бавени сметки за парно от 
страна на собственици в 

сградата няма да са пречка 
за кандидатстване по про-
грамата.

Сдруженията ще се ре-
гистрират целево само за 
получаване на безвъзмезд-
ното финансиране и няма 
да имат правомощия да 
се разпореждат с частна 
собственост, напомни ми-
нистърът. Те ще трябва 
да подадат заявление до 
общината и при одобре-
ние ще сключват договор с 

кмета. Той от своя страна 
ще подписва контракт за 
целево финансиране с ББР 
и с областния управител в 
качеството му на предста-
вител на държавата. 

Сред допустимите мер-
ки по програмата министъ-
рът посочи и възможност-
та, ако до сградата има 
газопреносна мрежа, тя да 
бъде включена към систе-
мата, стига собственици-
те да са съгласни. 

Таксата за регистрация на сдружения на соб-
ственици, които ще участват в програмата за са-
ниране на жилища, е 10 лв., съобщиха от Агенцията 
по вписванията, която обявява пълна готовност за 
включването им в Регистъра БУЛСТАТ. За вписване-
то в регистъра се изискват две копия от удостове-
рението за регистрация, издадено от съответната 
община, заявление по образец и изрично пълномощно 
от представляващия сдружението, ако той не се 
явява лично. Регистрация на сдруженията на соб-
ственици за страната ще се извършва във всич-
ки 26 служби към Агенцията. Тя ще е валидна само 
за участие в Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Снимка Денис Бучел

адекватни решения за прилагане на целена-
сочена и ефективна политика за развитие на 
регионите“, обясни министър Павлова. Според 
нея това може да стане единствено с парт-
ньорство между централната власт, органи-
те на местното самоуправление и неправи-
телствените организации. „Отдаваме голямо 
значение на съвета. Целта ни е той не просто 
да е поредният, който отчита дейност, а да 
работи активно по приоритетите в управлен-
ската ни програма“, заяви министър Павлова. 

Тя отбеляза, че държавният бюджет и 
фондовете на ЕС до 2020 г. ще са основа за 
финансиране на целите, но средствата не 
са достатъчни за решаване на всички про-
блеми. „В тази връзка от ключово значение 
е разработването на нови финансови ин-
струменти за привличане на външни инвес-
тиции. Възможности за това дават планът 
„Юнкер“ и инструментът „Свързана Европа“, 
пред които МРРБ кандидатства за изграж-
дането на скоростния път София - Видин и 
модернизиране на жп линията по ключовото 
за Северозапада направление“, каза по време 
на заседанието Лиляна Павлова.
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Емил Христов
Ренета Николова

Г-жо Николова, в края 

програмния период 2007 

– 2013 г. каква е равно-

сметката за страната 

ни? Какво постигнахме и 

какво не успяхме?

Мога да определя про-
грамния период като мно-
го добър от гледна точ-
ка на това, че той беше 
първи за България. При 
всички положения дори с 
негативния опит, който 
сме натрупали в рамките 
на изпълнението на опера-
тивните програми, можем 
да отчетем положителни 
резултати в предпослед-
ната година. По Опера-
тивна програма „Регионал-
но развитие 2007 – 2013“ 
към края на 2014 г. няма-
ме загуба на средства. 
Бих казала, че същото 
се отнася и за трансгра-
ничните програми, което 
е добър резултат за нас. 
По ОПРР 64% са сертифи-
цираните разходи. Това ни 
дава оптимизъм, че ще за-
вършим успешно програм-
ния период. Разбира се, не 
можем да не отчетем и 
факта, че липсваха някои 
базисни елементи, за да 
бъдем по-добри. 

В този смисъл ще под-
чертая, че една от основ-
ните слабости, с която се 
сблъскахме през програм-
ния период, бе липсата 
на унифицирани правила 
между оперативните про-
грами. Нямаше и единна 
нормативна уредба, коя-
то да даде възможност 
на бенефициентите да 
са по-продуктивни и по-
активни в началото. При 
старта срещахме доста 
трудности и по отноше-
ние на проектната готов-
ност. Бенефициентите не 
разполагаха с технически 
и работни проекти, с кои-
то да можем да постигнем 
максимално бързо влизане 
в изпълнение на програ-
мата. Имаше и едно до-
пълнително утежняващо 
обстоятелство от сама-
та оперативна програма. 
Става дума за конкурент-
ния подбор. Той не даде 
възможност за истинско 
разгръщане на регионална-
та политика и за търсене 
на посока за развитие на 
отделните части на стра-
ната. 

Конкурентният подбор 
даде възможност само 
на най-добрите да полу-
чат средства веднага. 
На практика той не беше 
обоснован от гледна точ-
ка на нуждите на съот-
ветните региони и пости-
гането на конкретни цели, 
икономическо развитие и 
растеж в тях. Изминава-
щият програмен период 
колкото може да бъде от-
четен като добър, толкова 
може да бъде разгледан и 
относно своите предизви-
кателства, които се поя-

С мобилизация ще компенсираме загубеното време

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и        

виха в хода на изпълнение 
на тази ОП „Регионално 
развитие“ и при подго-
товката на ОП „Региони в 
растеж“. 

Какви грешки и про-

пуски бяха допуснати от 

2007 г. до сега и кои уроци 

научихме?

Както посочих, в нача-
лото на програмния пери-
од имаше липса на готов-
ност за кандидатстване с 
проекти. В хода на изпъл-
нението им най-големият 
и ключов проблем, който 
срещнахме и с който се 
сблъскваме и до днес, е 
преодоляването на труд-
ностите при прилагането 
на Закона за обществени-
те поръчки. Забавянето на 
усвояването на средства-
та по ОП „Регионално раз-
витие” се дължи най-вече 
на множеството обжал-
вания на обществените 
поръчки. Заради тях реа-
лизацията на проектите 
в някои случаи се отлага с 
повече от година. Така се 
натрупват негативни по-
следствия и по отношение 
на изпълнението и качест-
вото, постигането на ре-
зултати и отчитането на 
проектите в зададените 
срокове в договорите, кои-
то сключваме с бенефици-
ентите. 

Как можем да ги поп-

равим през новия програ-

мен период?

Истината е, че мно-
го неща могат да бъдат 
направени. При всички 
положения е необходимо 
да търсим унификация  
на подходите на работа 
между управляващите ор-
гани. Във връзка с това се 
надявам скоро да е готов 
законът за управление на 
средствата от ЕС. Той е 
основен приоритет на на-
стоящото правителство. 

Това е една от посо-
ките, в която вървим, за 
да постигнем по-успешно 
усвояване на средствата 
през 2014 – 2020 г. Друга-
та мярка е да опростяваме 
процедурите за бенефици-
ентите. Често говорим за 
това, макар че е трудно-
постижимо. Онова, което 
със сигурност ще направи 
Управляващият орган на 
ОПРР, а мисля, че и тези 
на останалите програми, 
ще бъде оптимизация в по-
сока електронно отчита-
не на проектите, което в 
голяма степен ще опрости 
процесите. Целта е да об-
лекчим бенефициентите 
от подаването на огромна 
документация. Ще търсим 
варианта, в който ние да 
ходим при тях и съответ-
но да осъществяваме не-

обходимите проверки, без 
да изискваме документи. 
Мисля, че по този начин  
ще улесним процеса на ус-
вояване. 

Със сигурност ще се 
търси оптимизация и до-
усъвършенстване на нор-
мативната уредба и по 
отношение на Закона за 
обществените поръчки. 
Към настоящия момент 
се разработва изцяло нова 
версия на ЗОП. 

Кои са предизвикател-

ствата пред ОП „Региони 

в растеж“? 

Хубавото е, че към 
настоящия момент сме 
отчели грешката от пре-
дходния програмен период 
и още преди две години да-
дохме възможност голяма 
част от бенефициентите 
на „ОПРР 2014 – 2020” да 
подготвят технически и 
работни проекти. Имаме 
увереност, че ще можем 
да започнем с изпълнение 
на част от проектите 
още в края на тази го-
дина. Това ще се случи, 
ако получим официално 
одобрение на програма-
та от ЕК в средата на 
годината. Стремим се 
да започнем дори още по-
рано подготовката – не 
искаме да чакаме до офи-
циалното одобряване  на 

ОПРР, за да стартираме 
подготвителни процеси 
по изпълнение. Надявам се 
да затворим преговорния 
процес около края на пър-
вото тримесечие. 

Когато това стане, 
ще дадем възможност на 
бенефициентите предва-
рително и под условие да 
кандидатстват при нас 
със своите проекти. След 
това ще изминем стъпка-
та на оценяването. Така 
те ще имат възможност 
да обявяват обществени 
поръчки, за да се опитаме 
към края на тази година 
наистина да имаме в из-
пълнение първите проек-
ти по новата оперативна 
програма. 

С умерен оптимизъм 
смятам, че при мобилиза-
ция и от страна на Упра-
вляващия орган, и от стра-
на на бенефициентите е 
възможно в края на 2015 г. 
да усвоим успешно пър-
вите средства по ОПРР. 
Разработени са проекти 
за 36-те големи града на 
страната и по около 80% 
от тях има готовност 
изпълнението да започне. 
Тоест бенефициентите 
очакват обявяване на на-
соките за кандидатства-
не от Управляващия орган, 
за да могат веднага да 
подадат своите проекти 

и да започнат провеждане-
то на обществените по-
ръчки. Личното ми мнение 
е, че проектната готов-
ност касае голяма част 
от ресурса на бъдещата 
оперативна програма. Над 
1 млрд. 638 млн. лв. са фо-
кусирани за големите гра-
дове и при 80% проектна 
готовност смятам, че 
разполагаме с  предим-
ство за изпълнение още 
през първата година от 
отварянето на ОПРР. 

Наскоро в Брюксел се 
срещнах с представители 
на Европейската комисия 
и съм доста удовлетворе-
на от всичко, което чух, 
защото към настоящия 
момент имаме незатво-
рени преговорни глави по 
отношение на приори-
тетната ос, която касае 
финансирането за здравна 
инфраструктура, и тази, 
която се отнася за мал-
ките градове в изоста-
налите региони. По пър-
вата тема отбелязваме 
напредък и се очаква още 
в началото на февруари да 
проведем финални прего-
вори за тази ос. Относно 
малките градове е необхо-
димо на концептуално ниво 
да изчистим стратегия-
та, с която ще подходим. 
Смятам, че с колегите от 
Европейската комисия сме 

Снимки Денис Бучел
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си дали разумни срокове, 
за да се опитаме към края 
на февруари да стигнем 
до финализиране и на тази 
част. Мога  да кажа, че оч-
аквам  в края на първото 
тримесечие да приключим 
с цялостната стратегия 
на оперативната програ-
ма, която да бъде приемли-
ва за представителите на 
ЕК, и съответно след тази 
стъпка да вървим само 
към формалната част на 
одобряване на  ОП „Реги-
они в растеж 2014 – 2020“. 

Преди дни проведохте 

среща с изп. директор на 

КСБ инж. Иван Бойков и 

очертахте рамките на 

съвместна дейност. В 

кои направления ще си 

сътрудничите с браншо-

вата организация?

Бих формулирала те-
мите, които обсъдихме, в 
две направления. Първото 
е подготовката за изпъл-
нение на инфраструктур-
ни проекти, а второто 
– самата им реализация. 
Намерихме общи точки и 
мисля, че имаме необходи-
мост от дебат и търсене 
на допълнителни решения. 
Това се отнася и за подо-
бряването на нормативна-
та уредба. Тя е обвързана 
с контрол на етапа на про-
ектиране на инфраструк-
турни обекти.  Имаме 
нужда от усъвършенства-
не, защото реализацията 
на настоящите проекти 
показа няколко слабости. 
Една от тях е самото 
проектиране, което зна-
чително забави процеса 
на изпълнение на обек-
тите от строителните 
компании. Вследствие на 
това се наложи търсене 
на подходи за оптимиза-
ция на процедурите от 
Управляващия орган, така 
че да дадем възможност 
дейностите да бъдат за-
вършени в срок. Мога да 
добавя, че тези несъвър-

шенства в етап проекти-
ране оказаха своето влия-
ние и върху качеството на 
изпълнение на проектите. 
Именно заради това през 
2011 г., когато имахме 
първото голямо предиз-
викателство пред Опера-
тивна програма „Регио-
нално развитие“, се появи 
и проблем по отношение 
на верификацията на сред-
ствата. Това е тема, коя-
то подлежи на дискусия. 
Считам, че трябва  да я 
адресираме адекватно и 
към съответните бран-
шови организации, за да 
търсим решения и постиг-
нем по-високо качество на 
проектите, подготвени за 

изпълнение и финансирани 
чрез средства на Европей-
ския съюз.

Необходимо е подо-
бряване на контрола по 
отношение на качество-
то, което получаваме от 
строителния надзор. Към 
настоящия момент в ня-
кои от случаите той се 
оказва формален. Затова 
са нужни промени – чрез 
нормативната уредба или 
чрез възлагане на допълни-
телни изисквания в дого-
ворите към строителния 
надзор от страна на въз-
ложителите. Това са въ-

проси, които внимателно 
трябва да обсъдим. Мисля, 
че е подходящо чрез КСБ и 
вестник „Строител“ да ги 
адресираме към заинте-
ресованите страни и да 
стигнем до решения. 

За нас е важно чрез 
Камарата да търсим и 
най-оптималния вариант 
за изпълнение на новите 
инициативи на оператив-
ната програма. Това са 
финансовият инженеринг 
и финансовите инстру-
менти, които ще имат все 
по-голяма роля в подпома-
гането на бенефициенти-

те – било то местни вла-
сти или частни субекти. 
В тази посока също има 
поле за обсъждания – как-
то за правилния модел на 
управление и изпълнение 
на такъв тип проекти, 
така и за постигане на 
оптимални резултати при 
тяхната реализация. 

Вестник „Строител“ 

предоставя платформа 

за дискусия на всички за-

интересовани страни по 

важни въпроси, свързани 

с програмата. Кое според 

вас е първото, с което 

трябва да започнем?

Една от темите, коя-
то ще бъде интересна за 
вашите читатели и има 
нужда от популяризиране, 
е тази за финансовите 
инструменти. Катего-
рично те са сред основ-
ните насоки при новия 
подход на подпомагане от 
страна на Европейската 
комисия. Тяхната визия 
за бъдещите програми е 
все по-малко да се разчи-
та на грантовите схеми 
и на директното 100% 
безвъзмездно предоста-
вяне на средства и те да 
бъдат заменяни с прихо-
доносни проекти с въз-
връщаемост, макар и за 
по-дълъг период от вре-
ме. Те дават възможност 
за генериране на приходи 
и съответно биха мог-
ли да се използват като 
револвиращ механизъм за 
финансиране на нови про-
екти. Ще бъде в интерес 
на всички да са по-инфор-
мирани за това. 

Другата тема, която 
считам, че е добре да се 
популяризира, е енергий-
ната ефективност и На-
ционалната програма за 
саниране на многофамил-
ните жилищни сгради. Тя 
веднага предизвика огро-
мен интерес. Ресурсът 
не е малък, а предизви-
кателствата са големи. 
Целите са изключител-
но високи. Планира се за 
две години да се санират  
между 30 - 50% от сгради-
те високо строителство 
в страната. Качеството 
на изпълнение на този тип 
проекти трябва да бъде на 
добро ниво, а на този етап 
липсата на стандарти или 
по-скоро не поставянето 
на достатъчно високи 
стандарти за изпълнение-
то на такъв тип мерки 
може да доведе до нега-
тив, а той – до санкции 
и финансови корекции по 
оперативната прог рама. 

Каква е вашата прог-

ноза за 2015 г. – често 

чуваме, че тя ще бъде 

нулева?

Както казах в начало-
то, аз съм умерен опти-
мист и считам, че имаме 
своите шансове в края на 

последното тримесечие 
на 2015 г. да предоставим 
първите аванси към наши-
те бенефициенти. Това 
зависи, разбира се, от из-
ключително добрата мо-
билизация и работата не 
само на Управляващия ор-
ган, а и на кандидатите за 
финансиране. 

Дори и да изпълним 
нашите задължения, от 
бенефициентите зависи 
да са активни и доста-
тъчно бързи  да обяват 
обществените поръчки, 
за да може ресурсът да се 
разпредели към изпълните-
лите. Това е критичният 
период, в който ще пока-
жем до каква степен ще 
можем да преодолеем из-
останалостта от гледна 
точка на одобрението на 
оперативната програма. 
За съжаление то не е ни-
как малко. Почти две го-
дини са загубени от новия 
програмен период. Факто-
рите за това са много, но  
мисля, че при мобилизация 
можем да компенсираме 
част от времето, и се на-
дявам и нашите бенефици-
енти да положат усилия в 
тази посока. 

Какви са приорите-

тите ви като зам.-ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството?

В рамките на ресори-
те, за които отговарям, 
имам своите дългосрочни 
и краткосрочни цели. Ес-
тествено, на преден план 
са тези, които трябва да 
изпълня през тази година. 
Най-важното е успешно да 
завършим програмния пе-
риод 2007 – 2013 г. както 
по отношение на Опера-
тивна програма „Регио-
нално развитие“, така и по 
отношение на програмите 
за трансгранично сътруд-
ничество. 

За мен основен прио-
ритет е да започнем с из-
пълнението на новата ОП 
„Региони в растеж“, както 
и с трансграничните про-
грами. Тези програми също 
очакват одобрение в рам-
ките на следващите ме-
сеци, което значи, че още 
един значителен ресурс 
ще е в подкрепа на бене-
фициентите през 2015 г. 
Говоря за проекти, които 
са в посока инвестиции за 
околна среда, за устойчиво 
развитие на туризма и, ес-
тествено, за развитие на 
младежта и заетостта. . 
В дългосрочен план искам 
да допринеса България да 
стане по-хубаво място за 
живеене и да имаме повече 
вяра в себе си, в бъдещето 
и в това, което ни очаква, 
защото липсата на опти-
мизъм е нещо, което бло-
кира работата ни. 

Какво ще пожелаете 

на нашите читатели?

Искам да пожелая здра-
ве и наистина да вярват в 
по-доброто бъдеще!

       благоустройството, ръководител на УО на ОПРР:
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Свилена Гражданска

Г-жо Георгиева, в по-

следната година сме на 

първия програмен пери-

од за страната. Каква е 

равносметката, която 

може да бъде направе-

на? Какво постигнахме 

и какво не успяхме да ре-

ализираме?

Дори и  чисто фор-
мално да сме в края на 
програмния период 2007 
– 2013 г., проектите се 
изпълняват.  Основни-
те ползи от ОП „Околна 
среда 2007 -  2013“ ще се 
видят в края на 2015 г., 
когато ще бъдат постро-
ени пречиствателните 
станции за отпадъчните 
води и регионалните сис-
теми за управление на 
отпадъците, в които ин-
вестираме. Така че тога-
ва ще имаме възможност 
да направим пълна равно-
сметка за свършеното 
от нас. 

В момента изпълне-
нието на програмата е по 
план. Нямаме съществени 
изненади, въпреки че сега 
се изграждат обектите, 
и естествено е да има 
трудности, с които се 
справяме заедно с бене-
фициентите. От гледна 
точка на целта, която 
сме си поставили, за ин-
вестиции в екологични 
проекти, които да имат 
влияние и те имат вър-
ху качеството на нашия 
живот, за момента вър-
вим в правилната посока 
и нямаме съмнения, че не 
бихме се справили със за-
дачите си.

 
Като първи програ-

мен период той бе съ-

пътстван и от редица 

грешки и пропуски. Как-

ви са най-честите слу-

чаи? 

Проблемите по про-
грамата се генерират 
на практика при подго-
товката и изпълнението 
на проектите от стра-
на на бенефициентите. 
Сред тях е качеството 
на предложенията – до-
кументация и техническо 
решение. Много често се 
бърза. Възложителите ня-
мат ясна представа как-
во точно искат, което 
води до недостатъчно це-
лесъобразни и ефективни 
решения и съответно до 
трудности при изпълне-
нието на обектите. 

Разбира се, има про-
блеми и при провежда-
нето на обществените 

поръчки. Избирането на 
изпълнител, който да реа-
лизира инвестиционните 
намерения, за момента 
като че ли е най-сериоз-
ното предизвикателство 
пред бенефициентите. 
Това е трудност не само 
по ОПОС, но и по другите 
оперативни програми. С 
цел предотвратяване на 
пречката сме предприе-
ли инициативи за типи-
зация на тръжната до-
кументация за избор на 
изпълнител, за да могат 
максимално да се стан-
дартизират изисквания-
та към фирмите и дого-
ворите с тях. Задачата 
ни е да се минимизират  
грешките колкото се 
може повече. 

Срещаме трудности 
и при самата реализация 
на проектите. Не трябва 
да забравяме, че това са 
тежки инфраструктурни 
обекти и при тях има на 
няколко места конфлик-
тни точки. Сред тях е 
липсата или непълнота-
та на подземния када-
стър, което затруднява 
строителството. Съще-
временно отбелязваме 
не толкова добро ниво на 
надзорната услуга и ние 
като финансиращ орган 
е необходимо да влага-

ме все повече и повече 
усилия да проверяваме 
качеството на изграж-
даните обекти. Това са 
основните трудности, с 
които се сблъскваме. 

Според мен всичко 
тръгва от проектната 
идея и подготовката на 
документацията на пред-
ложението и техническо-
то решение. Пропуски в 
началото впоследствие 
водят до проблеми при 
строителството. 

Очевидно времето за 
проектиране беше крат-
ко. Така се случи, че реа-
лизацията на мащабните 
обекти по „ОПОС 2007 – 
2013“ започна във втора-
та половина на програм-
ния период. Ние бяхме 
притиснати от времето. 
Доста бързо трябваше да 
се проектира, да се пра-
вят съответните про-
учвания на терен и това 
оказа влияние върху ка-
чеството на технически-
те решения. Преодолява-
нето на този недостатък 
изисква по-добро плани-
ране. Тук идва въпросът 
и за ефективността на 
технологичните пред-
ложения.  Например те 
да бъдат съобразени с 
територията, на която 
оперира съответният 

ВиК оператор, тъй като 
ние инвестираме основ-
но в сектор „Води“. Не 
трябва да се водим от 
това, какво е нужно да 
усвоим като средства, а 
какви проблеми ще реши 
проектът след неговата 
реализация. Необходимо е 
да се взимат максимално 
целесъобразни решения. 
Накрая всичко опира до 
пари. Има отношение към 
цената на водата, коя-
то гражданите плащат, 
така че ние не можем да 
си позволим да инвести-
раме в инициативи, които 
са неефективни. 

Най-фрапиращите слу-
чаи се срещат най-често 
при оценката на проек-
тите. Имали сме пред-
ложения за значително 
преоразмерени ПСОВ и 
неефективни решения за 
линейна инфраструктура. 
Това влияе на инвести-
ционните разходи и из-
куствено увеличава цена-
та на обекта. 

2014 г. мина под сян-

ката на финансовите 

корекции и спирането на 

„ОПОС 2007 – 2013“.

По програмата е на-
ложена плоска санкция от 
156 млн. лв. Това е сборна 
финансова корекция, в нея 

са включени индивидуал-
ните за общините и тази 
за несъвършенства на 
системата. Общата за 
местните администра-
ции е 114 млн. лв. 

Финансовите корек-
ции са много голяма тема, 
която вълнува цялата об-
щественост...  пътят 
към ада е постлан с добри 
намерения. Няма такова 
нещо, че бенефициенти-
те са лоши и са искали 
да направят нарушение. 
Може би някои са вложили 
умисъл в действията си, 
но мисля, че в по-голяма 
част са били доброна-
мерени. Техните грешки 
не са били, защото не са 
знаели, а защото тогава 
такава е била контролна-
та среда. 

Негативното е, че в 
рамките на последната 
година се появи мнение, че 
едва ли не всички, които 
са извършвали обществе-
ни поръчки и съответно 
контролните органи, са 
мошеници.  Имаме греш-
но разбиране и отноше-
ние към финансовите 
корекции. Те са по-скоро 
не санкция, а начин за 
коригиране на допуснати 
пропуски, за да не ги про-
дължаваме напред. Хубаво 
е да се направи добър ана-

лиз на темата и на фона 
на усвоените средства 
и вложените инвести-
ции да се прецени какъв 
е техният процент. Ние 
осигуряваме милиарди в 
рамките на „ОПОС 2007 
– 2013“, а санкциите са 
процент – два от всички 
пари. Проблемът е голям, 
защото бенефициентите 
са предимно общини и те 
имат много други разходи, 
но трябва да говорим и в 
общия контекст. 

На каква стойност 

са исканията за плаща-

ния на бенефициентите 

в момента?

Те са за около 73 млн. 
лв. Това е динамична ци-
фра, която се променя 
постоянно, защото се 
появяват нови, а други ги 
разплащаме. 

Какво не трябва да 

повтаряме от този про-

грамен период?

Със  сиг урност  не 
трябва да се водим от 
идеята  за  усвояване 
на средства. Това не е 
основната цел. Финан-
сирането  по  ОПОС е 
осигурено, за да решим 
определени проблеми. Не-
обходимо е с единица вло-
жени пари да постигнем 
максимален положителен 
ефект. Това е нещото, 
към което трябва да се 
стремим. 

Какво трябва да се 

направи, за да не допус-

каме грешките от про-

грамния период 2007 – 

2013 г.?

На първо място е съз-
даването на стандар-
тизирани документи за 
избор на изпълнител. Не-
обходимо е да направим 
типова документация, 
доколкото е възможно, за-
щото това ще ни позволи 
да подредим средата. Ще 
има ясни правила от мо-
мента, в който стартира 
кандидатстването за да-
дено финансиране, до фи-
налното изпълнение и въ-
веждане в експлоатация 
на обекта. Когато има 
налични стандартизира-
ни документи, то тогава 
ще имаме и по-малък риск 
от допускане на грешки, 
и икономия на ресурси. 
Няма да има нужда да има-
ме n-брой договори. 

Второто, което тряб-
ва да направим, е да рабо-
тим повече с проектант-
ската и строителната 
общност. Като финанси-
ращ орган ние искаме на 

Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция          

Първите покани по „ОПОС 2014  - 2020“ ще са по оси „Води“,  „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“, 
„Превенция на риска от наводнения и свлачища“
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       „Околна среда“ към МОСВ: 

финала да имаме качест-
вен продукт, който да 
бъде на възможно най-до-
брата цена. Поради тази 
причина ние имаме нужда 
от партньорски отноше-
ния както с проектан-
тите, така и със стро-
ителите и с надзорните 
фирми. Това е посоката, 
в която трябва да рабо-
тим. 

Преди десетина дни 

имахте среща с Кама-

рата на строителите в 

България. Какви бяха ос-

новните теми на вашия 

разговор?

С най - гол ямо  удо -
волствие започнах годи-
ната със среща с КСБ. 
Целта бе да начертаем 
основните стратегиче-
ски посоки, по които би-
хме искали да работим 
заедно, защото ние сме 
партньори. Ние сме в една 
лодка. Срещата беше в 
конструктивен дух.

На първо място се до-
говорихме за активна ра-
бота за стандартизация 
на документите за избор 
на изпълнител. Ще орга-
низираме заедно с Кама-
рата също и обучения или 
работни срещи с техни 
представители по места 
и региони, за да обменим 
опит какво ние като Упра-
вляващ орган сме видели 
като проблеми и какво те 
– като ненужно усложнени 
процедури или прекомерен 
контрол за процеси, които 
са очевидни. Целта е да 
вървим в правилната по-
сока, взаимно да облекча-
ваме дейността си и да 
реализираме обектите. 

Кои ще са предизвика-

телствата пред новата 

оперативна програма?

На първо място това 
е сектор „Води“, който 
отново е най-големият 
и в  новата програма. 
70% от общия бюджет 
ще бъдат инвестирани 
в отрасъла с цел пости-
гане на съответствие с 
европейските изисква-
ния за пречистване на 
отпадъчни води,  така 
че да може в градовете, 
където е концентрирана 
най-голяма част от на-
селението, да осигурим 
екологично чиста среда. 
Имаме предварителни ус-
ловия от страна на ЕК, 
които са в рамките на до-
говора за партньорство. 
Основното изискване е 
реализацията на рефор-
мата във ВиК сектора. 
Това е голямо предизвика-
телство пред нас и пред 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството. 

Кога  виждате ре -

алното изграждане на 

обекти по оста? Кои ще 

бъдат бенефициентите 

по нея?

Смятаме, че има про-
екти, чието изпълнение  

може да стартира до го-
дина – две като реални 
строителни дейности. За 
целта в момента водим 
преговори с ЕК. Надяваме 
се, че ще имаме успех в 
това начинание. В про-
тивен случай реалните 
строителни дейности ще 
бъдат факт през 2018 г.

ЕК в своите комента-
ри е доста категорична 
и настоява ВиК операто-
рите да бъдат бенефи-
циенти по ос 1. Нашето 
мнение е, че местната 
власт има своята роля 
при  подготовката на 
проектните предложения 
и след това при изпъл-
нението им, роля, която 
е изключително важна, 
тъй като инвестицията 
ще се случва на терито-
рията на общините. Това 
не може да става без зна-
нието им. 

Все повече се върви 
към една посока, която 
е обвързване на инвес-
тицията с бизнес цикъ-
ла на осигуряването на 
услугата по водоснабдя-
ване и канализация. ВиК 
операторът трябва да я 
осигурява и съответно 
да събира таксите от 
населението. Той е този, 
който може най-добре да 
прецени от гледна точка 
на дейността си колко 
средства ще са необходи-
ми и тяхното отражение 
върху експлоатационни-
те разходи. Това е една 
комунална услуга, която 
е важна и основна за ка-
чеството на живот на 
населението, но зад нея 
има определена бизнес 
логика, която не може да 
бъде пренебрегната. Из-
вършват се инвестиции 
за десетки милиони ле-
вове, които имат отно-
шение към дейността на 
ВиК оператора и експло-
атационните разходи.

Кои ще бъдат ключо-

вите обекти по ос „От-

падъци“?

В сегашния програмен 
период основно инвести-
рахме в изграждането 
на регионални системи 
за управление на отпа-

дъците. В следващия ще 
финансираме мерки, кои-
то са на по-високо стъ-
пало в йерархията. Ще се 
опи таме да стимулираме 
превенцията срещу обра-
зуването на отпадъците 
– строителство на цен-
трове за рециклиране, за 
компостиране, сепарира-
не. Целта ни е все по-мал-
ко отпадъци да отиват 
на депо. 

Друга ос, която е ин-
тересна за вашите чи-
татели, ще се съсредо-
точи в инвестиции за 
преодоляване на риска 
от свлачища и наводне-
ния. За съжаление през 
последните месеци бяхме 
сполетени от редица по-
добни природни бедствия. 
Ще се влагат пари за ук-
репване или изграждане 
на защитни съоръжения, 
за увеличаване на капа-
цитета на структурите, 
които трябва да помагат 
за справянето с кризите. 

Ще се осигурят сред-
ства за укрепване на 
свлачища и предотвратя-
ване на тяхното активно 
действие.

Качеството на ат-
мосферния въздух е най-
големи ят екологичен 
проблем у нас, затова в 
„ОПОС 2014 - 2020“ има-

ме специална целева ос. 
Проблемът е най-вече 
свързан с наднормени-
те нива на фини прахови 
частици във въздуха в ня-
кои населени места. Има 
два основни замърсителя 
– транспортът и бито-
вото отопление. Ще ин-
вестираме в подобряване 
екологичността на град-
ския транспорт и в нови 
източници на отопление, 
за да минимизираме нега-
тивите. Не разполагаме с 
много средства, едва 50 

млн. евро, затова бихме 
искали да ги съсредото-
чим на точните места, 
за да има реален ефект за 
съответното население. 

И в „ОПОС 2014 – 2020“ 
ще продължим да подкре-
пяме биоразнообразието 
и опазването му. В се-
гашния програмен период 
вложихме много усилия и 
средства за картиране на 
зоните от „Натура 2000“. 
Това бе изключително ва-
жно мероприятие. Можем 
да се похвалим, че Бъл-

гария е единствената 
страна в ЕС, която има 
подобен изпълнен цялос-
тен проект. Не трябва 
да забравяме, че една 
трета от територията 
на страната ни е в тези 
зони. Сега трябва да ги 
управляваме ефективно и 
в това ще вложим основ-
ните си ресурси и усилия. 
Това не е проста задача. 
Тя ще изисква от нас и 
от нашите партньори 
задълбочен диалог, за да 
намерим правилния начин 
за съвместяване на инте-
ресите на всички заинте-
ресовани страни. 

Кога  очаквате  да 

бъде одобрена програ-

мата от ЕК?

Правим всичко въз-

можно това да стане 
през първата половина 
на 2015 г. Но покани за 
кандидатстване с  про-
ектни предложения по 
„ОПОС 2014 – 2020“  ще 
изпратим по-рано. Те ще 
бъдат по оси „Води“,  „От-
падъци“ и „Биоразнообра-
зие“, „Превенция на риска 
от наводнения и свлачи-
ща“. За „Води“ ще започ-
нем с регионалните пред-
инвестиционни планове, 
където бенефициент ще 
е МРРБ.  

Кои ще бъдат оста-

налите Ваши приорите-

ти като главен дирек-

тор на ОПОС?

Първо, оперативната 
програма преживя много 
през последната година, 
така че през 2015 г. ще 
трябва да се успокоим 
и екипът да започне да 
функционира нормално. 
Необходимо е да извършим 
подготовка за затваряне 
на „ОПОС 2007 - 2013“  и 
съответно да старти-
раме първите процедури 
по новата програма. Но 
това без екип, който е в 
съответната кондиция, 
няма как да стане. 

Каква е Вашата прог-

ноза за следващите ме-

сеци? 

През 2015 г. трябва 
да се изградят всички 
обекти, т.е. строители-
те ще бъдат максимално 
натоварени. Пречиства-
телните станции, регио-
налните системи и оста-
налата инфраструктура 
трябва да бъдат въведе-
ни в експлоатация до 31 
октомври т.г. Това ще е 
тежест както за изпъл-
нителите, така и за нас 
като УО, тъй като е не-
обходимо да извършим съ-
ответните разплащания 
и проверки на свършена-
та работа. Качеството 
ще е нещо, на което мно-
го ще държим, тъй като 
инвестициите са доста 
мащабни. Те са с период 
на действие в следващи-
те 25 - 30 години и не мо-
жем да си позволим лоша 
работа. 

Снимки Денис Бучел и Мартин Славчев
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№
Наименование на  процедурата 

 

Цели на предоставяната  

БФП по процедурата

 

Вид процедура за 

предоставяне на 

БФП  по чл. 3 от 

ПМС №107/2014 г.

Извършване на 

предварителен 

подбор на концеп-

ции за проектни 

предложения 

Общ размер на БФП  

по процедурата /лв./

Допустими канди-

дати
Примерни допустими дейности

Приоритетна ос 1 „Води“

1 Разработване на методики за анализи на води и биота 
дооборудване на лаборатории на ИАОС.

Осигуряване на необходимите 
данни по НСМОС съгласно изис-
кванията на националното и ев-
ропейско законодателство.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

не 4 500 000 МОСВ  - ИАОС - Разработване на методики за определяне на приоритет-
ни и специфични органични замърсители във води и биота 
и обезпечаване с необходимата апаратура.
- Дооборудване на лабораториите на ИАОС с основна и 
спомагателна апаратура за пробоподготовка, изпитване 
и контрол.

 1 Безвъзмездна финансова помощ.;   2 Отбелязва се „да“ или „не“.;   3 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.;                  
 7 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.;   8 По смисъла на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския                   

2 Подготовка на регионални прединвестиционни проучвания 
за обособени ВиК територии.

Подготовка на ВиК инфраструк-
турни проекти в унисон с целите 
на реформата във ВиК сектора.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

не 50 000 000 МРРБ - Разработване на регионални прединвестиционни проуч-
вания;

- Управление на проекта.

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

1 Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
за биоразградими и/или зелени отпадъци, вкл. осигуряване 
на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци.

Осигуряване на допълнителен ка-
пацитет за разделно събиране и 
рециклиране на битови отпадъци.

Процедура за подбор 
на проекти

не 231 000 000 Общини, ЮЛСЦ - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
за биоразградими  и/или зелени отпадъци, включително и 
довеждаща инфраструктура;

- Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръже-
ния и техника за разделно събиране на биоразградими и 
зелени отпадъци.

  9 В случай че регионалният ПИП няма да бъде част от инвестиционните разходи по проекта, за целта на който се разработва ПИП-ът

Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано 
производство на енергия в София с оползотворяване на 
RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръже-
ния за третиране на битовите отпадъци на Столичната 
община. 

Осигуряване на допълнителен 
капацитет за оползотворяване 
на битови отпадъци с добив на 
енергия.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

не Общият размер на 
БФП  по процедурата 
ще бъде определен 
въз основа на АРП на 
проекта и след анализ 
за приложимостта на 
законодателството 
за държавни помощи, 
планиран за извършва-
не от Jaspers.

Столична община - Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано 
производство на енергия в София с оползотворяване на 
RDF, включително и довеждаща инфраструктура

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

1 Развитие на управленски подход за управление изпълне-
нието на НПРД и за управление на мрежата „Натура 2000“.

Национално съгласувани подходи 
за управление на НПРД и за уп-
равление на мрежата „Натура 
2000“.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

неприложимо 980 000 МОСВ - Изготвяне на анализи и провеждане на проучвания, подпо-
магащи избора на управленски подход за мрежата „Натура 
2000“, Националната структура за управление изпълнение-
то на НПРД и за планове за управление на ЗЗ;
- Изготвяне на концепция за управление на мрежата „На-
тура 2000“ и провеждането на обществени консултации 
за съгласуването й и др.

2 Определяне и допълване на мрежата от морски защитени 
зони. Анализи и проучвания на видове и природни место-
обитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директи-
вата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за 
птиците в сухоземната част на страната, в морски и 
крайбрежни територии.

Завършване фазата на изграж-
дане на мрежата „Натура 2000“ 
и осигуряване на информация за 
докладване съгласно чл. 17 от 
Директивата за местообитани-
ята и чл. 12 от Директивата за 
птиците в сухоземната част на 
страната, в морски и крайбрежни 
територии.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

неприложимо 40 500 000 МОСВ,  ИАОС - Картиране и определяне на природозащитното състоя-
ние на видове и местообитания в морски защитени зони;
- Извършване на дейности с цел докладване по Директива 
2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.

3 Дейности за подобряване на природозащитното състоя-
ние на видове и местообитания в мрежата „Натура 2000“.

Подобрено природозащитно със-
тояние на видове и местообита-
ния в мрежата „Натура 2000“.

Процедура за подбор 
на проекти

не 54 000 000 Структури на 
МОСВ и МЗХ, 

ЮЛНЦ, общини, 
научни институти, 
органи за управле-
ние на защитени 

зони

- Възстановяване и подобряване на състоянието на мес-
тообитания и видове;
- Изграждане и поддържане на инфраструктура, необхо-
дима за възстановяване на природни местообитания и 
видове.

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

1 Пилотен проект по създаване на Национална система за 
управление на водите в реално време (НСУВРВ) – р. Искър

Разработване на обща концепция 
за управление на водите в реал-
но време и предотвратяване 
възможността от мултиплици-
ране на евентуални пропуски при 
последващото надграждане на 
Националната система за уста-
новяването й на територията на 
цялата страна.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

неприложимо 7 000 000 МОСВ, дирекция 
„Управление на 

водите“

- Обзор, анализ и оценка, надграждане и/или оптимизиране 
на съществуващите мрежи и системи за наблюдение на 
водите в басейна на река Искър;
- Проектиране на пилотния модул на НСУВРВ;
- Изграждане, оборудване и внедряване на системите за 
функциониране на пилотния модул на НСУВРВ, вкл. достав-
ка на необходимата техника и оборудване.

2 Превенция и противодействие на свлачищните процеси 
за ограничаване на риска от тях

- Превенция на риска от възник-
ване на свлачищни процеси;

- Планиране и проектиране на 
инфраструктурни геозащитни 
дейности в свлачищни райони за 
ограничаване на риска от възник-
ване на свлачищни процеси с ог-
лед опазване живота и здравето 
на населението, инфраструкту-
рата и околната среда.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

неприложимо 3 000 000 МРРБ - Проекто-проучвателни работи (предпроектни, предин-
вестиционни проучвания, инженерно-геоложки, хидрогео-
ложки и др. проучвания, инвестиционно проектиране);

- Оценки за съответствието на проектите със същест-
вените изисквания към строежите;

- Изграждане и/или възстановяване на контролно-измерва-
телни системи в свлачищата.

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

1 Преглед и анализ на общинските програми за качеството 
на атмосферния въздух

Идентифициране на адекватни 
към местните условия мерки 
за подобряване качеството на 
въздуха.

Процедура за ди-
ректно предоста-
вяне

неприложимо 3 000 000 МОСВ, дирекция 
„Опазване чистота-

та на въздуха“

- Преглед на програмите за управление на КАВ по чл. 27 
на ЗЧАВ;
- Анализ на съответствие на замърсителите с нормите 
за КАВ;
- Актуализиране/предлагане на план за действие с мерки 
за подобряване на КАВ.

  1Финансов ресурс, определен за целия програмен период. Предвижда се процедурата да бъде обявявана ежегодно.

                      Образец на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на        
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния        
                                                                                                                                                                 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА          
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Категории допустими разходи
Максимален % на 

съфинансиране

Дата на 

обявяване 

на процеду-

рата

Краен срок 

за подаване 

на проектни 

предложения

Представлява ли процедурата/част от нея: Размер на БФП за проект /лв./ 

държавна помощ минимална  помощ минимален максимален

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;
- Разходи за експертни анализи и изследвания;
-Разходи за подготовка, организация и управление;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Първо три-
месечие на 
2015 г.

Второ три-
месечие на 
2015 г.

не не не 4 500 000

                  4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.;   5 Отбелязва се „да“ или „не“.;   6 Ако е приложимо.;  
                 съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за подготовка на прединвестиционни проучвания и др. аналитични документи;
- Разходи за експертни анализи и изследвания;
-Разходи за подготовка, организация и управление;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Първо три-
месечие на 
2015 г.

Второ три-
месечие на 
2015 г.

не не не 50 000 000

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за услуги, извършени от архитекти, инженери, икономисти и др. специалисти, 
пряко свързани с подготовката, оценката на съответствието и/или изпълнението на 
операцията;
- Разходи за подготовка на прединвестиционни проучвания и др. аналитични документи; 
- Разходи за проектиране;
- Разходи за СМР;
- Разходи за строителен надзор;
- Разходи за авторски надзор;
- Разходи за инвеститорски надзор;
- Разходи за закупуване/придобиване/  на земя;
- Разходи за доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и техника и за обзавеждане;
- Разходи за подготовка, организация и управление;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

95% Второ три-
месечие на 
2015 г.

Трето три-
месечие на 
2017 г.

За ЮЛСЦ ще се прилагат 
правилата за държавни 
помощи.

не Съгласно АРП на про-
ектите

Съгласно АРП на проек-
тите

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за услуги, извършени от архитекти, инженери, икономисти и др. специалисти, 
пряко свързани с подготовката, оценката на съответствието и/или изпълнението на 
операцията;
- Разходи за подготовка на прединвестиционни проучвания и др. аналитични документи 
- Разходи за проектиране;
- Разходи за СМР;
- Разходи за строителен надзор;
- Разходи за авторски надзор; 
- Разходи за инвеститорски надзор;
 - Разходи за закупуване/придобиване/  на земя;
- Разходи за доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и техника и за обзавеждане;
- Разходи за подготовка, организация и управление;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

Макс .  % на  съфи-
нансиране ще бъде 
определен въз осно-
ва на АРП на проек-
та и след анализ за 
приложимостта на 
законодателството 
за държавни помощи, 
планиран за извърш-
ване от Jaspers.

Трето три-
месечие на 
2015 г.

Ч е т въ р т о 
тримесечие 
на 2015 г.

Възможно е да се прилагат 
правилата за държавни по-
мощи, като това ще бъде 
определено на база анализ 
за приложимостта на за-
конодателството за дър-
жавни помощи, планиран 
за извършване от Jaspers.

не Размерът на БФП  за 
проекта ще бъде оп-
ределен въз основа на 
АРП на проекта и след 
анализ за приложи-
мостта на законода-
телството за държав-
ни помощи, планиран за 
извършване от Jaspers.

Размерът на БФП  за 
проекта ще бъде опреде-
лен въз основа на АРП на 
проекта и след анализ за 
приложимостта на зако-
нодателството за дър-
жавни помощи, планиран 
за извършване от Jaspers.

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за изготвяне на анализи и провеждане на проучвания; организиране и провеждане 
на консултации със заинтересованите страни;
- Разходи за организация и управление, в т.ч. наемане на външни изпълнители за подго-
товка на проектна документация;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Второ три-
месечие на 
2015 г.

Второ три-
месечие на 
2015 г.

не не не 980 000

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за анализи и проучвания на видове и местообитания в сухоземната част на 
страната и в морски и крайбрежни територии; разходи за разработване на методики и 
схеми за картиране, мониторинг и оценка на природозащитно състояние; 
- Разходи за теренни проучвания; разходи за  оценка на резултатите от теренните 
проучвания;
- Разходи за подготовка и издаване на заповеди за обявяване на нови зони и/или промяна 
на границите на съществуващи зони от мрежата „Натура 2000“;
- Разходи за организация и управление, в.т.ч. 
наемане на външни изпълнители за подготовка на проектна документация;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Второ три-
месечие на 
2015 г.

Трето три-
месечие на 
2015 г.

не не не 40 500 000

Допустими разходи по ПМС № 119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за извършване на преки консервационни дейности за видове и местообитания; 
- Разходи за консултантски услуги, във връзка с изпълнение на основни дейности по про-
ект;
- Разходи за изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима 
за възстановяване и поддържане на природни местообитания и видове;
- Разходи за покупка, доставка и монтаж на специализирани машини, съоръжения и обо-
рудване, биологични видове и др,;
- Разходи за закупуване/придобиване/  на земя;
- Разходи за организация и управление, в т.ч. наемане на външни изпълнители за подго-
товка на проектна документация;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Четвърто 
тримесечие 
на 2015 г.

Ч е т въ р т о 
тримесечие 
на 2020 г.

не Да - когато кандидат 
или партньор на кан-
дидата – ЮЛНЦ, из-
вършва допълнителна 
стопанска дейност 
и не е в състояние 
да осигури разделяне 
между извършваната 
от него допълнителна 
стопанска дейност и 
дейностите, включени 
в проектното предло-
жение.

не не

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за външни изпълнители за подготовка на проектната документация за изграж-
дане на НСУВ-Искър – анализи, оценки, концепция, идеен и технически проект, технически 
задания и документация за избор на изпълнител за надграждане на НСУВРВ-Искър за 
територията на цялата страна и др.;
- Разходи за консултантски услуги във връзка с изпълнението на основни дейности по 
проекта;
- Разходи за закупуване на техника и оборудване  (за хидрометричните станции и за 
осигуряване функционирането на НСУВРВ, вкл. ИКТ);
- Разходи за дребномащабни СМР за целите на изграждането/оптимизирането на хидро-
метричните станции;
- Разходи закупуване/придобиване/отчуждаване на земя;
- Разходи за екологични оценки;
- Разходи за организация и управление;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Първо три-
месечие на 
2015 г.

Второ три-
месечие на 
2015 г.

не не не 7 000 000

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за консултантски и външни услуги, пряко свързани с подготовката и/или с 
изпълнението на дейностите;
- Разходи за инвестиционно проектиране и устройствено планиране;
- Разходи за експертни анализи и изследвания, геоложки и др. проучвания;
- Разходи за изграждане и/или възстановяване на контролно-измервателни системи; 
- Разходи за изготвяне на ОВОС, ЕО, ОС и за издаване на разрешителни и др. 
- Разходи за организация и управление, в т.ч. наемане на външни изпълнители за подго-
товка на проектна документация;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Второ три-
месечие на 
2015 г.

Трето три-
месечие на 
2015 г.

не не не 3 000 000

Допустими разходи по ПМС №119 от 20.05.2014 г., в т.ч.:
- Разходи за експертни анализи и изследвания;
- Разходи за подготовка, организация и управление;
- Разходи за одит;
- Разходи за публичност и визуализация.

100% Трето три-
месечие на 
2015 г.

Ч е т въ р т о 
тримесечие 
на 2015 г.

не не не 3 000 000

        безвъзмездна финансова помощ от програмите, съфинансирани от 
        фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство
           „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020“ – 2015 ГОДИНА

ПРОЕКТ
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ноетажни сгради с тър-
говски функции, както 
и площи за временни и 
сезонни пазари и занаят-
чийски ателиета. Общи-
ят размер на инвести-
цията възлиза малко над 
8,2 млн. лв. Одобреният 
заем от ФУГРС е за близо 
7 млн. лв.

Чрез подмяна на на-
стилките и тротоарите 
и обособяване на зелени 
площи и места за от-
дих районът на пазара 
е превърнат в  модерен 
и притегателен център 
за жители, посетители, 
инвеститори и работе-
щите на него. Обектът 
е пуснат в експлоатация 
през септември 2014 г. 

Вторият приключен 
проект чрез инициати-
вата JESSICA е за музей-
ната част на Магичния 
замък на Астор. Той е 
създаден по подобие на 
известния магичен замък 
в Холивуд. Сградата е 
изградена около къщата 
на Мистър Сенко, а соб-
ственик е Маг Астор. Об-
щият размер на одобре-
ния кредит е 300 хил. лв. 
Предназначението на 
заема бе за финансиране 
на дейностите, свързани 
с насърчаване развитие-
то на културната инфра-
структура чрез обособя-
ване на музейна част в 
комплекса, доставка на 
оборудване, закупуване на 

експонати на илюзионно-
то изкуство, провеждане 
на събития и др.

Другите два приклю-
чили проекта са за дос-
тавка на оборудване в 
две общински болници, 
съответно - в Първа и 
Четвърта МБАЛ. Реали-
зацията им предостави 
на лечебните заведения 
нови възможности за ди-
агностициране и опери-
ране чрез по-безболезнен 
и неинвазивен начин.

Вложения и в  

спортно-образователна 

инфраструктура 

В присъствието на 
вр.и.д. посланик на Вели-

кобритания Сара Райли, 
министъра на младежта 
и спорта Красен Кралев и 
заместник-министъра на 
образованието и науката 
проф. Николай Денков се 
състоя първа копка по 
проект „Изграждане на 
образователно-спортен 
комплекс в София, район 
„Лозенец" с инвеститор -  
„Образователно-спортен 
комплекс „Лозенец“ ЕАД. 

Предвижда се стро-
ителство на център за 
деца в училищна и преду-
чилищна възраст в кв. 
„Лозенец“, обезпечен със 
съвременна техническа 
база и  съоръжения  за 
спорт. Сградите ще бъ-
дат реализирани в съот-
ветствие с нормите за 
енергийна ефективност с 
цел минимизиране на екс-
плоатационните разходи 
и ще се осигури достъпна 
среда в съответствие с 
изискванията на нацио-
налното законодател-
ство. Ще се построят 
два басейна – единият 

ще е за ученици с раз-
мери 25х12,5, а другият 
– 6,6х5,5. Ще има писта 
за лека атлетика, зали за 
танци и гимнастика, за 
тенис на маса, за бойни 
изкуства, за фитнес и съ-
блекални. Ще има откри-
ти спортни игрища.

Проектът е на обща 
стойност 34 814 148 лв., 
като 17 602 470 лв. са 
предоставени под фор-
мата на заем по иници-
ативата JESSICA. От 
тях 8 801 235 лв. (50%) 
са средства от ОПРР. 
Очаква се образовател-
но-спортният комплекс 
да бъде завършен до на-
чалото на новата учебна 
година през септември 

2015 г. Архитектурният 
проект е дело на „Елит 
Студио“ ЕООД. Строи-
тел е Консорциум „Лозе-
нец Билд“, в който вли-
зат „Елит строителна 
компания“, „Авто Юнион 
Пропъртис“ и „Криейтив 
Солюшънс“.

П о  и н и ци а т и в а т а 
JESSICA ще се изгражда  и 
Многофункционален спор-
тен комплекс в „Зона Б-5“.  
Проектът е на „Спортна 
София - 2000“ ЕАД. Той е 
подкрепен от Столична-
та община и Министер-
ството на младежта и 
спорта. В момента тече 
обществената поръчка 
за избор на изпълнител. 
Според кмета на София 
Йорданка Фандъкова до 
дни ще приключи проце-
дурата и скоро ще стар-
тира строителството. 

О б щ и я т  р а з м е р 
на  одобрени я  заем  е 
3 026 795 лв. Средства-
та ще са за изгражда-
не на места за спорт 
и отдих в район „Зона 

Предстои избор на изпълнители за парк          

Към момента одобрените 
от ФУГРС проекти надвишават 
наличните средства. Очаквани-
ята на фонда са целият ресурс 
да бъде напълно договориран в 
първите месеци на 2015 г. В слу-
чай че някои от проектите не по-
крият предварителните условия 
за подписване на контракт, ще 
съставим резервен списък с про-
екти. Но не трябва да забравяме, 
че крайният срок за инвестиране 
на средства по инициативата е 
31 декември 2015 г.

Основните трудности се 
открояват на етап кандидат-
стване при структурирането на до-
пустими проекти. Публично-частните 
партньорства, които са основен ак-
цент на инициативата JESSICA, за съ-
жаление към момента са неприложими в 
наши условия. При изцяло публични пред-
ложения - с инвеститор Столичната 
община или нейните търговски друже-
ства, проблемът произтича от харак-
тера на финансирането – заем, макар и 
дългосрочен и нисколихвен. Приоритет 
на администрацията е изпълнение на 
идеи, финансирани чрез безвъзмездна 
помощ, което е разбираемо. При изцяло 

частните проекти основните труднос-
ти произтичат от несъответствие с  
някое от  изискванията за допустимост 
– или проектът е извън зоните за въз-
действие на ИПГВР, или е изцяло  бизнес 
ориентиран и има пазарна норма на въз-
връщаемост. 

Фондът подпомага бенефициен-
тите за преодоляване на проблемите, 
възникнали в хода на реализацията на 
проектите и произтичащи най-вече от 
липсата на достатъчно опит в изпъл-
нението на подобен тип инвестиционни 
предложения.

Надя Данкинова, изп. директор на ФУГРС ЕАД: 

Свилена Гражданска

И н и ц и а т и в а т а 
JESSICA е насочена към 
финансирането на проек-
ти, които допринасят за 
подобряване на градска-
та среда с цел устойчиво  
и балансирано развитие 
на София. Допустими за 
финансиране са проекти 
както на публични, така 
и на частни инвестито-
ри или публично-частни 
партньорства.  Канди-
датства се за средства 
пред „Фонда за устойчи-
во градско развитие на 
София“ ЕАД. Възможните 
идеи са ограничени от 
няколко условия. Проек-
тите трябва да съот-
ветстват на  допусти-
мите дейности по ос 1 
„Устойчиво и интегрира-
но градско развитие” на 
ОП „Регионално развитие 
2007 - 2013“ за изгражда-
не на модерна социална, 
културна, образователна 
и здравна инфраструкту-
ра, спортни съоръжения и 
обекти, места за отдих, 
модернизация на транс-
портна инфраструкту-
ра, развитие на индус-
триални зони, комплекси 
за бизнес, съчетани с 
развлекателни дейнос-
ти, области за отдих и 
релакс и рехабилитация 
на изоставени сгради и 
територии в упадък. Не-
обходимо е предложени-
ята да генерират при-
ходи, но нетната норма 
на възвръщаемост да е 
по-ниска от пазарната. 

Идеята трябва да се ре-
ализира на територията 
на зоните за въздействие 
на Интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие на София.

Няма горна граница 
за стойността на про-
ектите. Най-големият 
заем, одобрен от ФУГРС, 
е близо 20 млн. лв., а най-
високият размер на от-
пуснато финансиране при 
сключен договор е 17,6 
млн. лв. От фонда заявя-
ват, че големи по мащаб 
предложения могат да се 
реализират от стабилни 
компании с добра репута-
ция, които да са способни 
да осигурят съответно-
то самоучастие и да по-
крият изискванията за 
обезпеченията на заема. 

Проектите за градско 
развитие, които следва 
да имат социален и ико-

номически ефект, се от-
личават с по-ниската до-
ходност и съответно - с 
по-дълъг период на изпла-
щане. Срокът на заема 
може да достигне до 23 
години, но не по-късно от 
30.06.2035 г. По сключени-
те договори към момента 
рамките за погасяване 
варират от 10 до 18 годи-
ни, като определящ е ма-
щабът на предложението 
и на инвестицията.

Първото преобразяване 

чрез инициативата

П ъ рви я т  и з п ъ лне н 
проект по инициатива-
та JESSICA за София е I 
фаза на реконструкция-
та на Женския пазар. Ви-
зията на емблематичния 
за София обект е изцяло 
променена чрез изграж-
дане на пет модулни ед-

Снимки в. „Строител“
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        „Възраждане“ и Пазар на цветята
Б-5“. Комплексът ще е на 
площ от 23 897 кв. м. На 
територията му ще се 
провеждат любителски 
тренировки по различни 
спортове на открито, 
състезания и турнири, 
фирмени тийм билдинги, 
семейни тържества, ра-
бота с деца в неравно-
стойно положение и др. В 
него ще бъдат разположе-
ни 3 игрища за мини фут-
бол, 3 - за тенис на корт, 
1 - за плажен футбол/пла-
жен волейбол, пързалка за 
кънки и хокей – синтети-
чен лед,  за стрийтбол, 
за петанк, 8 тенис маси 
и детска площадка. 

След четири  

десетилетия нов парк

В съседство на Мно-
гофункционалния спортен 
комплекс в „Зона Б-5“ „Со-
фийски имоти“ ЕАД ще из-
гради парк „Възраждане“. 
Той ще е на 43 дка, 39 дка 
от които ще са изцяло зе-
лени площи. Паркът ще е 
първият от четири десе-

тилетия. Общата стой-
ност на проекта е над 4,2 
млн. лв. Над 1,7 млн. лв. 
от тях са предоставени 
под формата на заем от 
„Фонд за устойчиво град-
ско развитие на София”. 
Останалите средства 
са от общинското дру-
жество. До дни стартира 
процедурата за избор на 
изпълнител. Изграждане-
то трябва да приключи 
през есента. 

Проектът предвижда 
изграждането на новопро-
ектирана зелена площ за 
обществено ползване с 
паркинг, монолитна сгра-
да на две нива с предназ-
начение кафе-ресторант, 
съоръжение за катерене, 
амфитеатър за провеж-
дане на културни и ак-
ционни събития, зона за 
циркова площадка и др. 
Ще има интерактивна 
водна площ. В сърцето на 
градината ще се направи 
фонтан. Водата ще блика 
от настилката и децата 
ще могат да си играят 
със струите, без да се 

нараняват. Отстрани ще 
има водна стена, на коя-
то вечер ще могат да се 
прожектират 3D филми. 
С парите ще се направят 
и алейно осветление, и 
система за поливане на 
тревата и цветята. Ще 
се изградят и две детски 
площадки. Малчуганите 
ще могат да местят ог-
ромни фигури на шах на 
специално разграфени 
карета и ще покоряват 
стена за катерене.

„Пазар на цветята“  

в район „Надежда“ 

Общинското друже-
ство „Пазари Север“ ЕАД 
получи също финансира-
не от ФУГРС. Заемът е 
за дейности, свързани 
с изграждане на „Пазар 
на цветята“ и прилежа-
щата към него инфра-
структура. Предвижда 
се освен търговските 
площи, предназначени за 
отдаване под наем, да 
бъдат построени допъл-
нителни помещения, чрез 

които да се осигури нор-
мално функциониране на 
стоковото тържище. За 
облагородяването на ра-
йона се планира 40% от 
площта да бъдат озеле-
нени с предвидени места 
за отдих, a 742 кв. м са 
за пешеходни зони и пъ-
тища. Пазарът ще бъде 
охраняем, осветен и дос-
тъпен 24 часа в деноно-
щието.

Общата стойност на 
проекта е 3,197 млн. лв., 
като 2,558 млн. лв. са 
предоставени под форма-
та на заем по инициати-
вата JESSICA. 

Проектът е почти 
готов и до дни ще бъде 
внесен в Направление „Ар-
хитектура и градоустрой-
ство“  за одобрение. От 

„Пазари Север“ 
ЕАД очакват 
до два месе-
ца да получат 
положителен 
отговор. През 
това време ще подготвят 
обществената поръчка за 
изпълнител. Надяват се 
процедурата да протече 
до три месеца и да няма 
обжалвания. Проектът 
трябва да приключи в края 
на октомври или в начало-
то на ноември. 

ФУГРС ще финансира 
и по един проект на две 
лечебни заведения. Първи-
ят е с Университетска-
та болница „Свети Иван 
Рилски“. По него ще се из-
гради нов корпус за лъче-
терапия. Ще се осигурят 
средства и за оборудва-

не. Вторият проект е на 
Специализираната болни-
ца за активно лечение по 
онкология. Там ще бъдат 
извършени сериозни ре-
монтни работи. Цял един 
етаж ще бъде реновиран, 
за да добие модерен вид и 
да доведе до разширение 
на отделението по „Уро-
логия“, което е в много 
окаяно състояние в мо-
мента. Паралелно с това 
ще бъде доставена и нова 
техника.

С тези проекти финан-
совият ресурс на ФУГРС 
ще бъде изчерпан. 

Райна Александрова, изп. директор на „Пазари Север“ ЕАД: 

Идеята за Пазар на цветята възник-
на още преди три години по инициатива 
на граждани и на Сдружението на цве-
тарите от необходимостта най-вече у 
нас да има такова тържище. В столица-
та има огромно търсене на подобен вид 
стока. По инициатива на гражданите и 
цветарите около пазара „Димитър Пе-
тков“ стартира работата по идеята. 
Подготвихме документите да канди-
датстваме по инициативата JESSICA. 
Беше много трудно да определим място-

то на бъдещия обект, да съгла-
суваме документите с  всички 
институции, защото теренът 
на такъв пазар изисква доста 
голямо пространство. За съ-
жаление София има ограничени 
подобни пространства. 
Отделно трябваше да 
намерим място, което 
да е част от Интегри-
рания план за градско 
възстановяване и разви-
тие. Така че стигнахме 
до пазар, който е наш 

обект в „Надежда 4“. Той е един 
от малкото райони в столица-
та, които са западащи. Би било 
хубаво да се създадат повече 
работни места тук. 

Пазарът се ползва отпреди 
1989 г. от производителите на 
зеленчуци. В момента неговото 
състояние никак не е добро. 

А столицата има нужда от 
цветен пазар. При разговори-
те с търговците и производи-

телите на цветя 
обсъдихме всички 
възможности. Само 
около София има 
около 10 оранжерии. 
Има и силни вноси-

тели, които също имат интерес 
да стъпят на пазара. Проектът 
ще има административна част 
със зала, в която ще може да се 
презентират различни видове 
растения и материали, необхо-
дими при градинарството. Ще 
има около десетина помещения, 
които ще могат да се наемат и 
самите търговски производите-
ли да стоят постоянно. 

Ще се изградят необходими-
те сервизни помещения, които 
ще обслужват пазара. Заложи-
ли сме и малко градско кафене. 
Очакваме проектът да е готов 
през есента. 
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Десислава Бакърджиева
Ренета Николова

Алтернативният вари-
ант на лот 3.2 на автома-
гистрала „Струма”, който 
предвижда преминаването 
през Кресненското дефиле 
да бъде решено чрез къси 
тунели и виадукти, има по-
вече предимства от проек-
та за тунел с дължина 15 
км. Това показват резулта-
тите от международната 
експертиза за инженерно-
геоложките условия в райо-
на на Кресна, направена от 
проф. Рикардо Оливейра и 
проф. Пол Маринос. Извест-
ните инженер-геолози бяха 
поканени от Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) да направят анализ 
на участъка заради изклю-
чителния им професиона-

лен опит в геотехниката. 
Чуждите експерти са били 
президенти на Междуна-
родната асоциация по ин-
женерна гео логия и околна 
среда (IAEG) през различни 
периоди.  

Проучването започна с 
посещение на Кресненско-
то дефиле. Проф. Оливейра 
и проф. Маринос разгледаха 
подробно участъка от ак-
тивния Крупнишки разлом 
до проблемния район при 
гара „Яворов”. 

Последваха два интен-
зивни работни дни, през 
които проф. Рикардо Оли-
вейра и проф. Пол Маринос 
се срещнаха с различни спе-
циалисти, за да се запозна-
ят с допълнителни данни и 
изследвания за местност-
та. Сред тях беше изпъл-
нителният директор на 

Национална компания „Стра-
тегически инфраструктур-
ни проекти” (НКСИП) инж. 
Асен Антов, представители 
на научните среди и проек-
танти. Инж. Антов запозна 
експертите с геотехниче-
ския доклад за лот 3.2 и с 
това как се е развивал про-
ектът през годините.

Резултатите от екс-
пертизата за инженер-
но-геоложките условия в 
участъка на Кресненското 
дефиле бяха представени на 
заключителна среща в „Со-
фия хотел Балкан”. Събити-
ето беше организирано от 
КСБ и в. „Строител” и събра 
специалисти, ангажирани с 
темата. Проф. Рикардо Оли-
вейра заяви пред присъства-
щите, че поведението и ка-
чеството на скалната маса 
в Кресненското дефиле ще 

създадат редица проблеми 
при строителството на дъ-
лъг тунел. Съоръжението с 
дължина 15 км ще бъде под-
ложено на непрекъснатите 
премествания на структу-
рите, сеизмичното пълзене 
и пресичането на хидро-
масите. „Анализът на съ-
ществуващите документи 
и на научната литература, 
отнасящи се до сеизмично-
тектоничните характерис-
тики на местността около 

Костадин Таушанов, член на УС на СПИК:

Акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН:

Експертизата даде една нова 
светлина за трудностите, пред кои-
то е изправен проектът за лот 3.2 на 
АМ „Струма”. Стана ясно, че пробле-
мите, свързани със строителството 
само на един тунел, са продиктувани 
не толкова от инженерно-геоложката 
картина, колкото от тектонски про-
цеси в района на Кресна. Това затвър-
ди тезата, че вариантът с базисно 
съоръжение е изправен пред твърде 
много проблеми и това прави реали-
зацията му невъзможна. За пореден 
път беше доказано, че алтернатива-
та с виадукти и къси тунели е много 
по-добра. Рисковете при този проект 
са много по-малки. Предимство е и по-
ниска стойност, както и фактът, че 
ще може да се реализира в рамките 
на настоящия програмен период.

Правилният подход е да продъл-
жим да привличаме потенциала на 
пътните експерти и учените, за да 
вземем най-доброто  решение. Нача-
лото е поставено. НКСИП работи и 
по двата варианта, но е необходимо и 
активно участие от Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ). Досега не е 
заявено ясно мнение от председате-

ля на УС на АПИ, който ще отговаря 
в по-късен етап за поддръжката на 
обекта. Разходите за експлоатация 
ще трябва да бъдат осигурени от бю-
джета на Агенцията и затова струк-
турата трябва да има становище по 
въпроса.

Необходимо е да намерим и общ 
език и с еколозите по проекта за лот 
3.2 на АМ „Струма”. Уважавам усили-
ята им да защитят природата, но 
трябва да има баланс между интере-
сите на обществото и опазването 
на околната среда. Има съвременни 
средства, с които можем да защитим 
растителните и животинските ви-
дове и в предлаганата алтернатива 
с къси тунели и виадукти. Този вари-
ант ще осигури сигурен път за обще-
ството, който няма да е заплашен от 
тероризъм. Да не забравяме, че един 
дълъг тунел и е потенциална мишена 
за терористични актове.

Радвам се, че КСБ се обърна към 
Българската академия на науките. 
Там са хората, които провеждат 
изследванията и съхраняват данни-
те за историята на процесите в 
Кресненското дефиле. Нашият ин-
ститут и научен съвет е против 
строителството на тунел с дъл-

жина 15 км. Зоната на дефилето е 
силно земетръсна и противопоказна 
за строителството на съоръжение-
то. Зад това мнение стоят хората 
с най-сериозна научна подготовка и 
с високо чувство за отговорност. 
Категорично изграждането на дълъг 
в тунел в този район не е безопасно. 

Проф. Оливейра, в рамки-

те на проучването на инже-

нерно-геоложките условия 

на Кресненското дефиле се 

запоз нах те с двата варианта 

на лот 3.2 на АМ „Струма”. 

Кой е по-добрият според Вас?

Алтернативното решение, 
което предвижда къси туне-
ли и виадукти, крие много по-
малко рис кове и проблеми. Ва-
риантът с дългия тунел не е 
неосъществим. От инженерна 
гледна точка изпълнението е 
възможно, но изграждането му 
ще е по-скъпо и ще продължи 
много дълго време. Обикнове-
ните структури и конструкции 
ще са много по-евтини и при 
тях няма да има и забавяне на 
строителството. Очевидно 
алтернативата има повече 
предимства не само от инже-
нерна гледна точка, но и от 
сеизмологична. В нашия доклад 
обръщаме внимание на актив-
ните разломи в Кресненското 
дефиле, които ще са сериозно 
предизвикателство за дългия 
тунел. Проблемът с радона 
също е важен. Трябва да се 
вземе под внимание и скалната 
маса, която ще бъде извадена 
по време на строителството. 
Тя ще трябва да бъде транс-
портирана на подходящо мяс-
то.

С какви проблеми бих ме се 

сблъскали по време на експло-

атацията? 

Поддръжката на такова съ-
оръжение е много скъпа. Колко-
то по-дълъг е един тунел, тол-
кова повече средства трябва 
да се предвидят. Например 

съоръжението под Ламанша 
е около 50 км и е под водата. 
Поддръжката му е изключи-
телно скъпа, защото дългите 
тунели разполагат с много 
инсталации за безопасност, 
сигнализация, вентилация. По 
предварителни данни за обект 
с дължина 15 км вероятно ще 
са необходими около 5 млн. лв. 
годишно само за поддръжката, 
но е напълно възможно разхо-
дите да са и по-високи. При 
малките тунели до 400 м няма 
да има нужда от допълнителни 
средства - те се равняват на 
финансите, които са необходи-
ми за поддръжката на магис-
трала.

Безопасността също е ва-
жна. Преди 20 години имаше 
голям пожар в тунела под Мон-
блан в Алпите, който е с дъл-
жина 11 км. Много хора заги-
наха в този пожар. След това 
нещастно събитие ЕС прие 
много правила за безопасност 
в тунелите.

Еколозите не са убедени, 

че алтернативното решение 

с къси тунели и виадукти е 

по-доброто. Как можем да 

променим становището им?

Еколозите винаги са про-
тив строителството, без 
значение какъв ще е обектът. 

От опит знам, че те никога не 
дават пълното си одобрение. В 
Португалия строим диги, кои-
то са в доста напреднал етап, 
но екологични организации про-
дължават да твърдят, че рабо-
тата трябва да спре. Хората, 
които са свързани с околната 
среда, понякога не разсъжда-
ват логично. Те считат, че 
всяка строителна дейност 
вреди на природата, и игнори-
рат позитивите, които носи. 
Доказано е, че доброто проек-
тиране би могло да намали до 
минимум негативното влияние 
върху околната среда.

обекта, заедно с посеще-
нието на Кресненското 
дефиле и след проведените 
дискусии по темата ни да-
ват право да заключим, че 

предложената алтернати-

ва, която предвижда малки 

тунели, виадукти, разкопки 

и диги, е осъществима и 

прилежаща за морфоло-

гията на долината край 

лот 3.2 на АМ „Струма”. 

За алтернативния ва-
риант препоръчваме подо-
брение на някои аспекти, 
като например замяната 
на някои скатни изкопи с 
къси тунели и укрепване-
то и стабилизирането на 
естествените склонове”, 
обобщи проф. Оливейра. По 
думите му при варианта 
с къси тунели и виадукти 
ефектът върху конструк-
циите при евентуални 
земетресения в региона 

Проф. Рикардо Оливейра, инженер-геолог, експредседател на IAEG:

Снимки Денис Бучел

Тунел, дълъг 15 км, е опасен и неоправдано скъп
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Инж. Симеон Пешов, почетен 
председател на КСБ:

Евгени Чачев, съветник в МРРБ:

Проф. Стефан Шанов, геолог: Инж. Асен Антов, изп. директор на НКСИП:

Доц. Кирил Ангелов, експерт по инженерна геология:

Миналата година Ка-
марата на строителите 
в България започна диску-
сията около проблемите 
на лот 3.2 на АМ „Струма”, 
подбудена от вълненията 
на обществеността, екс-
пертите и учените. Всич-
ки те си задаваха въпроса: 
За какво ни е такъв тунел? 
Експертизата за инже-
нерно-геоложките условия 
в Кресненското дефиле е 
един малък етап от рабо-
тата, която се свърши 
до сега, и от тази, която 
предстои. Учените, които 
ни запознаха с проблемите, свързани с геологията, 
ни доказаха, че е необходимо още много да работим. 
Обърнаха ни внимание, че разломите трябва да се из-
следват по всички възможни начини, особено този при 
гара „Яворов”. Необходимо е проектът да се развива 
съгласно науката, за да не допуснем грешки. Пътят 
ще е дълъг и със сигурност още много неща трябва 
да бъдат свършени. Затова КСБ ще продължи да бъде 
съветник и ще оказва съдействие на държавата за 
разрешаване на проблемите, свързани с екологията 
и стойността на проекта. Важно е да се разгледат 
всички аспекти на предлаганите варианти, за да взе-
мем правилното решение.

Преди 18 години зая-
вих, че в никакъв случай не 
може да си позволим да по-
строим дълъг тунел в Кре-
сна. Неслучайно тогава и 
решението на експертния 
съвет беше против тако-
ва съоръжение. Доводите 
за това са много ясни. На 
първо място обектът е 
икономически неефекти-
вен. Убеден съм, че стро-

ителството на тунел с 
дължина 15 км ще е много 
по-скъпо от обявените 
1,1 млрд. лв. Друг про-
блем е, че изграждането 
ще продължи много дълго. 
Освен това последиците 
от това строителство 
ще бъдат изключително 
тежки. От една страна, 
защото нямаме опит с 
реализирането на такива 

обекти, а от друга, са екс-
плоатационните разходи, 
които ще са твърде висо-
ки. Абсолютно всички екс-
пертни становища доказ-
ват това. Аз съм против 
варианта за преминаване 
през Кресненското дефиле 
с дълъг тунел.

Един от най-изследва-
ните разломи е Крупниш-
кият. Причината е, че при 
него има много активни 
движения. Цялата зона, 
през която минава лот 3.2, 
е подложена на съвременна 
екстензия с направление 
север – юг. При разлома 
при гара „Яворов” също 
има движение около 1 мм 
годишно. Един от крите-
риите за активните дви-
жения в тези разломи са 
радоновите еманации, на които не се об-
ръща внимание. Тези скали имат по-ви-
сок радиоактивен фон. Никой не може да 
спре радоновите еманации, а активните 
разломи ги извеждат на повърхността. 
Този проблем не бива да се пренебрегва. 
Радонът е газ, който присъства нався-
къде. В момента се прави снимка на ра-
дона в София и другите големи градове, 
тъй като той е замърсител. Движи се 
заедно с праховите частици и бензи-
новите пари. В Кресненското дефиле 
обаче става въпрос за естествен ра-
дон, който излиза от голяма дълбочина. 
В случая газът е индикатор за проблем. 
Радонът е радиоактивен и се образува 

от разпадането на ура-
на. Ако е в затворено 
помещение, се натруп-
ва и може да достигне 
концентрация, опасна 
за човешкото здраве. 
Затова има нормативи 
за максимално допусти-
ма доза за облъчване в 
обекти, в които може 
да има такова натруп-
ване, като рудниците 
например. При отворе-
на повърхност – с на-

личието на малки тунели или мостове, 
радонът се разсейва бързо в атмосфе-
рата и не може да достигне опасни кон-
центрации. При дълъг тунел натрупване 
ще има, тъй като там няма как газът 
да се контролира. Той ще навлиза през 
различните пукнатини и ще трябва не-
прекъснато да се следи радиоактивният 
фон. Разбира се, опасност няма да има 
за преминаващите през тунела. Риско-
вете ще са за екипите, които поддър-
жат тунела. Ако няма добра специали-
зирана вентилационна система, която 
да изхвърля газа в атмосферата, е въз-
можно тунелът да се превърне в обект 
с наднормено ниво на радон.

Експертизата  има 
много ценен принос. Тя по-
твърди проблемите, които 
напоследък задълбочено 
разглеждахме по отношение 
на сеизмотектониката в 
Кресненското дефиле. Про-
учването даде и нова инфор-
мация, която от тук ната-
тък ще ни бъде полезна при 
разработването на проекта 
за лот 3.2 на АМ „Струма”. 

Категорично тази поредна 
инициатива на КСБ беше 
изключително ползотворна 
и НКСИП ще се възползва в 
максимална степен от по-
стигнатите резултати.

Преминаването на ма-
гистралата през района на 
Кресна има два проблемни 
аспекта - технически и 
екологичен. За разрешава-
нето на чисто техническия 

Инженерно-геоложки-
те, сеизмотектонските, 
хидрогеоложките и хидро-
ложките условия ще са 
ключови при реализирането 
на лот 3.2  на АМ „Струма”. 
Трасето преминава през 
една сложна система от 
пукнатини. В района има 
и два големи разлома. Това 
са Крупнишкият и този, из-
вестен като Яворов. Вари-

антът за един базисен ту-
нел преминава през опасния 
разломен сноп при Яворов, 
докато алтернативата 
избягва рисковата зона. 
Не бива да се пренебрегва 
и фактът, че в Креснен-
ското дефиле има много 
временни и постоянни ру-
чеи и малки реки, които се 
вливат в Струма. Нивото 
на тези води е над тунела. 

Едно земетресение би мог-
ло да отвори пътя на водо-
наситените зони към ту-
нела. Това може да се случи 
и без да има сеизмична ак-
тивност, още при самото 
изграждане на обекта.

може лесно да бъде измерен 
и взет под внимание. Ста-
ва въпрос за сеизмичните 
дейности в резултат от 
земетресения и малки раз-
мествания на пластовете. 
Той подчерта, че при евен-
туални увреждания съоръ-
женията могат да бъдат 
ремонтирани без труднос-
ти. Рехабилитацията на 
съответните конструкции 
би била лесно изпълнима и 
нискобюджетна.

„Що се отнася до дъл-
гия тунел, малките разло-
ми го пресичат в различни 
дължини, което предполага 
значителни мерки за под-
сигуряване за адекватното 
поведение на съоръжението. 
Също така е необходимо да 
се предвиди възможността 

за съществени ремонтни 
дейности при евентуална 
поява на размествания по 
дължината на разлома или 
при срутвания на големи 
скални маси”, обобщи проф. 
Рикардо Оливейра.

По време на събитие-
то инж. Любомир Симеонов 
(„Пътпроект 2000“ ООД)
подкрепи становището на 
чуждите експерти и подчер-
та, че не е целесъобразно 
през тежките скални маси-
ви да минава дълъг тунел. 
Според него не само ще са 
необходими огромни капи-
таловложения, но и не може 
да се прогнозира каква ще 
е действителната стой-
ност. „Строителството на 
такова съоръжение е много 
опасно и ще наруши еколо-

гичната система. За това 
свидетелства и опитът 
на компанията, изградила 
тунела в района, извес-
тен като Кресненските 
ханчета. Разговарях с из-
пълнителя. Той се е сблъс-
кал с изключително много 
проблеми, предизвикани от 
напукания масив”, каза той. 
Инж. Сименов предлага ал-
тернативният проект да 
е с 23 тунела и 12 моста с 
обща дължина 2100 м. Пове-
чето тунели ще са до 400 м, 
а най-дългият ще е около 
1,2 км. Проектната скорост 
за този вариант е 80 км/ч, 
каквато е предвидена и за 
дългия тунел.

В рамките на заключи-
телния брифинг доц. Нико-
лай Добрев, зам.-директор 
на Геологическия институт 
на БАН, представи ста-
новище на структурата 
относно строителството 
на тунел с дължина 15 км. 
В документа се посочва, 
че Кресненското дефиле е 
най-сеизмично активният 
район в България. В същото 
време съоръжението преми-
нава през опасни разломни 
зони, които или следи, или 
пресича косо. Според уче-
ните съществува голям 
риск тунелът да мине през 

участъци без кохезия, при което 
да се предизвикат обрушвания, 
водни и кални потоци. Друг про-
блем е скалният масив, който е 
с изключително влошени физи-
ко-механични показатели. Това 
пред определя доста тежки усло-
вия за строителство. Обектът 
ще бъде труден за експлоата-
ция по време на сеизмични про-
яви, които могат да доведат до 
размествания и до деформации 
на облицовката. Такива може да 
възникнат и от активността на 
разломите. Доц. Добрев счита, 
че съоръжението ще играе роля-
та на дренаж и масивът над ту-
нела ще изсъхне. Това ще доведе 
до екологичен проблем.

В становището се казва 
още, че вероятността да въз-
никват подобни негативни съби-
тия при алтернативния вариант 
е в пъти по-малка. Той ще бъде 
по-лесен за поддръжка и със си-
гурност по-безопасен, с възмож-
ност за бърза евакуация. При 
алтернативата изсушаването 
над тунелите ще бъде в локал-
ни зони и в значително по-малки 
обеми. По тези съображения 

Геологическият институт на 

БАН препоръчва преминаването 

на АМ „Струма” през Креснен-

ското дефиле да бъде решено с 

къси тунели и виадукти.

въпрос в момента подгот-
вяме процедурата за въз-
лагане на проектиране на 
новия вариант, която ще 
стартира съвсем скоро. 
В края на миналата годи-
на започнахме процедура 
за избор на изпълнител за 
изготвянето на Оценка 
на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) 
и на двата варианта за 
преминаване – чрез дълъг 
тунел и подготвяната ал-
тернатива с виадукти и 
къси тунели. В момента, 
в който обявихме търга, 
изпратихме и уведомления 
до Министерството на 
околната среда и водите 
за двата варианта. През 
2015 г. предстои да се раз-
вива процедурата по ОВОС. 
След като се разработят 
двете екологични оценки, 
резултатите ще бъдат 
сравнени. Окончателното 
решение за преминаване-
то на АМ „Струма” през 
Кресненското дефиле най-
вероятно ще бъде взето в 
края на тази година.

Снимка авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Преди 130 години по местата, които 
коментирахме с кмета на Сливница Васко 
Стоилков, се e водила решаващата битка, 
която предопределя изхода на Сръбско-бъл-
гарската война и в значителна степен по-
влиява бъдещето на освободената ни ро-
дина. Княз Александър Батенберг тогава 
издава манифест до целия народ: „... Всеки 
българин, способен да носи оръжие, да дой-
де под знамената да се бие за своето оте-
чество и свобода, за защита на земята ни 

от нахлуването на нападатели…”.
Внушителната победа при Сливница 

инкрустира с ярки букви името на града 
в националния летопис на страната. Бъл-
гария получава важни стимули, необходими 
предпоставки за икономическо, социално 
и духовно развитие в следващите години, 
така че в началото на XX в. Европа да за-
говори за страната ни като за чудо. 

Победата ни в тази кратка война, 
наричана „капитаните побеждават гене-
ралите“, е предпоставка и за междуна-
родното признаване на Съединението на 

Княжеството с Източна Румелия.
Това е част от най-българската ис-

тория. За днешния ден на региона разго-
варяме с кмета Стоилков, който в края на 
2014 г. спечели приза „Кмет на годината” 
за Софийска област. Научаваме, че общи-
ната обхваща 13 населени места с обща 
площ 187,4 кв. км. Това са град Сливница 
и селата Алдомировци, Бахалин, Братуш-
ково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, 
Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, 
Радуловци и Ракита. Имената на някои са 
трудни за произнасяне, но за сметка на 

това са емблематични за региона. 
Едно от тях е Пищане – с ударение 

на „а”. Името произлиза от правените 
по времето на османското владичество 
дървени свирки – пищялки. Съгласно пре-
данието, селяните провождали по едно 
дете на всеки хълм да пази дали идват 
еничарите. Види ли ги, то започвало да 
свири на пищялка, която се чувала толко-
ва силно, че всички разбирали за некане-
ните гости. Тогава родителите скривали 
децата си в нивите и така не се разделя-
ли с рожбите си.

Кметът Васко Стоилков:

Г-н Стоилков, община 

Сливница е облагодетел-

ствана по отношение 

пътуването до и от сто-

личния град. Сега дотук 

се стига за 15 минути, а 

след завършване на Се-

верната тангента - ве-

роятно за 12.

И сега се пътува за 
12 минути, а след завърш-
ване на мостовите съо-
ръжения на Софийското 
околовръстно – сигурно за 
9. През територията на 
нашата община преминава 
международният път Е80 
Белград – Калотина – Со-
фия – Пловдив – Капитан 
Андреево, свързващ Евро-
па през Белград, София, 
Истанбул с Мала Азия. По 
същото направление пре-
минава и железопътната 
линия София – Белград. 

Близостта до София 

не води ли до изтичане на 

„сиво вещество” заради 

по-високото заплащане 

на труда в големия град?

Аз съм така устроен, 
че винаги търся положи-
телното при каквато и 
да е житейска ситуация 
и се опитвам максимал-
но да извлека полезното 
от нея. На въпроса ви бих 
отговорил така: положи-
телното в близостта ни 
до мегаполиса е много по-
вече. Защо? Тези, които 
работят или учат в Со-
фия, ежедневно пътуват. 
Работят предпочитаната 
професия, изкарват добри 
пари и се връщат в Слив-
ница. Това е най-важното. 
Те се прибират в родния 
град при семействата си, 
тук се срещат с прияте-
ли, почиват на тишина, 
спокойствие и чист въз-
дух. Разбира се, София е 
примамлива в много отно-
шения – и с ВУЗ-овете си, 
и с фирмите, които разви-
ват високите технологии, 
и с достъпа до качествени 
услуги, с инфраструктура-

та. Нашите хора ползват 
всичко това. Но се връ-
щат. Защото натоваре-
ното движение, интензив-
ността, с която се живее 
там, замърсеният въздух, 
шумът, струпването на 
хора от цялата страна, 
житейските проблеми ка-
рат моите съграждани да 
изберат спокойствието. 
Разбираемо е, нали?

Разбираемо е. Дори 

оттук е по-лесно вечер 

да отидеш със семей-

ството си на театър в 

центъра, отколкото ако 

живееш в жк „Младост” 

например.

Така е. Съсредоточа-
ването на възможности-
те за бизнес, за култура, 
хубавите заведения, кои-
то привличат младите 
хора на Сливница – това 
са все неща, които са „на 
една ръка разстояние” от 
нашия град. И затова в на-
шата община миграционни 
процеси не се забелязват. 
Освен от съставните 
села към общинския цен-
тър.

Има друга тенденция 
и тя се налага все повече 
и повече с благоустрой-
ствените мероприятия, 
които администрацията 
осъществява и в града, и 
в селата чрез изгражда-
не на екопътеки, атрак-
циони, спортни площадки. 
По-заможните софиянци 
предпочитат да постро-
ят втория си дом именно 
в нашия регион. Вие сами-

ят видяхте какви красиви 
къщи са се появили през 
последните няколко го-
дини в града и в селата. 
Тези хора също пътуват, 
гледат си бизнеса, но ща-
дят и здравето си. В най-
голямото ни село – Алдо-
мировци, се заселиха и си 
построиха къщи над 150 
души само по време на моя 
мандат. 

В околностите на това 
село са се провеждали 
част от бойните дейст-
вия по време на Сръб-
ско-българската война и 
отбранителното сраже-
ние при Сливница на 5 – 7 
ноември 1885 г. На близка 
височина край Алдоми-
ровци се намира първият 
войнишки паметник в Бъл-
гария. Самият Иван Ва-
зов пише: „Сливница! Това 
име чудно звучеше сега на 
ушите ми. Преди няколко 
дена не бе известно ни-
кому в България; сега то 
беше в устата на всич-
ките – и на селянина, и на 

бабичките; узнаха го дори 
и българските географи... 
Славата на крилете си го 
разнесе до края на света. 
Сега Сливница имаше все-
световна знаменитост. 
Като даде името си на 
една голяма и съдбоносна 
битка, тя спечели някак-
во обаяние и величие пред 
очите ни. Ето защо аз вля-
зох в разкаляните й улици 
с едно натръпване, както 
кога влязаш в едно свеще-
но място.” 

Под преките впечатле-
ния от видяното по време 
на войната Вазов написва 
едно от най-хубавите си 
стихотворения – „Новото 
гробище над Сливница”. 
Всяка година през ноем-
ври Министерството на 
отбраната съвместно с 
Подофицерско дружество 
„Гургулят – потомци” орга-
низират обиколка на бой-
ните позиции на Сливница 
и Гургулят, където бъл-
гарската войска получава 
своето бойно кръщение, 

отстоявайки свобода-
та и независимостта на 
Отечеството. Участници 
са граждани, млади хора 
от неправителствени 
организации, студенти 
и патриоти, които имат 
възможност отблизо да 
почувстват атмосферата 
на отминалите времена 
на славни победи и геро-
изъм. Чест е да се живее 
на място с толкова славна 
история.

Разбрах, че след екипа 

на в. „Строител” ще при-

емете белгийски инвес-

титори. Какво можете 

да разкажете за разви-

тието на Сливница днес?

Привличането на хора, 
които да развиват бизнес 
в дадена община, е една 
от най-трудните задачи 
на кмета. Затова пред-
изборно аз не обещах, че 
ще вкарам инвестиции за 
милиарди. В тази работа 
няма сигурност, но има 
амбиция. Онова, което 

Васко Стоилков е роден през 1971 г. 
Завършил е Техникума по полимерни 
технологии. Има висше икономическо 
образование по управление на 
туризма със степен „бакалавър” от 
НБУ. Магистър е по мениджмънт 
на териториалното управление от 
Стопанската академия в Свищов. 
Преди да се заеме с обществена 
работа е имал частен бизнес.
Кмет е на община Сливница за първи 
мандат.

обещах и се вижда, че съм 
изпълнил, е, че общината 
стана по-привлекателна, 
предпочитано място и за 
живот, и за работа. 

Лично за мен голямо 
удовлетворение носи про-
дължителната, но завър-
шила с успех борба с дър-
жавната администрация 
за прехвърляне на голям 
имот – стари казарми, 
собственост на Минис-
терството на отбрана-
та, да станат собстве-
ност на Сливница. Това са 
650 дка, които можем да 
предложим на бъдещите 
инвеститори, за да разви-
ват бизнес при нас. 

Двама инвеститори 
са декларирали намере-
нията си да построят 
фабрики на тези терени. 
Едната фирма е френска, 
в печатарската сфера. 
Втората работи по ОП 
„Конкурентоспособност”, 
с европейско финансиране, 
и ще произвежда различни 
видове опаковки за бита. 
Тук само за оборудване са 
вложени около 4 млн. лв.

Двете фабрики ще оси-
гурят заетост за около 
200 души, като 2/3 от тях 
ще са от нашата община. 

А белгийците, с които 
ще се срещна, купиха те-
рен и ще правят фабрика за 
интериорни врати без каса. 
На Запад са голям хит. 

Тук искам да развия и 
темата за децентрали-
зацията. Ще бъде добре, 
ако някога ние, кметове-
те, можем да определяме 
данъците. Да се борим на 
свободния пазар за инвес-
титори, като предлагаме 
по-добри условия, повече 
данъчни облекчения. 

В много европейски 
държави, където това се е 
случило, местните власти 
привличат фирми чрез раз-
лични подходи, разрешени 
от държавата. При нас 
това не е така. Ние пече-
лим от добрия терен, кой-
то предоставяме за про-
дажба, и от близостта до 
столицата. А ако можехме 
да определяме и данъците, 
щяхме да провеждаме още 
по-гъвкава политика, със 
стратегия за бъдещето.

Ще се кандидатирате 

ли за втори мандат през 

есента с презумпцията, 

че има още какво да на-

правите за общината?

Най-вероятно ще се 

Снимки авторът
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И НСОРБ

кандидатирам, но към 
днешна дата това не ми 
е приоритет. Искам да 
изпълня поетите пред 
хората ангажименти. Да 
завърша мандата си с от-
крито лице и после нека 
съгражданите ми да ре-
шават. Затова се правят 
избори.

Какво направихте 

през изминалите четири 

години по отношение на 

инфраструктурата?

Да започнем с пътища-
та до нашите 12 села. До 
няколко от тях шосетата 
се стопанисват от Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ – до Гълъбовци, Гур-
гулят, Ракита. До три от 
селата обаче построихме 
изцяло нови трасета. Ус-
пяхме да реконструираме 
стар алтернативен път 
за столицата. 

Сега предстои строи-
телството на още четири 
пътя. До три от селата, 
които ще свържем с тях, 
никога не е имало асфал-
тов маршрут. Въпреки 
че това са едни от най-
старите населени мес-
та в нашата община, те 
сега за първи път ще се 
сдобият с асфалт до пор-
тите на къщите. Това са 

селата Бахалин, Пищане 
и Повалиръж. И трите са 
невероятни, с прекрасна 
природа, но именно липса-
та на добър път до тях е 
причина да изостанат в 
развитието си. Сега ще 
коригираме това. Селата 
ще станат новите хито-
ве за краткотраен отдих, 
за туризъм, а и за строи-
телство на къщи и вили. 
Ток, път и вода – това са 
трите основни стълба за 
съживяването им.

Миналият по тези земи 
през ХVIII в. пътешестве-
ник Евлия Челеби пише за 
обширна и гъста широ-
колистна гора. А от един 
султански ферман се узна-
ва, че на запад от София 
е съществувала могъща 
гора, която трябвало да 
се използва за строител-
ство. В наши дни стопан-
ско значение за общината 
имат единствено варови-
ците, които са плътни и 
здрави и са дали възмож-
ност за развитие в райо-
на на вародобива отпреди 
повече от 100 години.

Какво е състоянието 

на училищата в общин-

ския център?

Добри са и училищата, 
и учителите в Сливница. 

Ремонтирахме основно 
сградите, като внедрих-
ме мерките за енергийна 
ефективност, сменихме  
котлите за отопление 
и те вече са на пелети, 
което е по-икономично. 
В едното училище, къде-
то отоплението все още 
е на нафта, подготвяме 
ремонт по норвежка про-
грама. То ще стане първо-
то в България, което ще 
се отоплява чрез термо-
помпи и слънчеви панели. 
Когато системата за-
работи, училището няма 
да плаща и стотинка за 
отопление – слънчевите 
панели ще произвеждат 
електричество и то ще 
се акумулира. После се за-
хранват термопомпите 
и това е. Технологията е 

много, много напреднича-
ва. В Германия съм наблю-
давал работата на таки-
ва системи и тогава се 
амбицирах да ги приложим 
при нас. Реализирахме и 
проект за подобряване 
на енергийната ефектив-
ност в ОДЗ – Сливница, 
филиал „Горна махала”, 
филиал „Център”, в ОУ 
„Иван Вазов” и в ЦДГ – с. 
Алдомировци, с договор за 
предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ 
за 483 675 лв.

Само ще спомена, че 
сме единствени и в още 
една област – от I до IV 
клас нашите деца в учили-
ще изучават шахмат. През 
лятото на миналата го-
дина официално открихме 
напълно модернизирания 
шахматен клуб в града. 
Специален гост беше пре-
зидентът на Българската 
и на Европейската шах-
матна федерация Силвио 
Данаилов. Тези неща са 

част от причините, за-
ради които бях избран за 
кмет на месеца, бил съм и 
„Кмет на годината”.

Няколко думи за вода-

та, без която не можем? 

Питейната ни вода е 
изворна, с голям дебит и 
нямаме проблеми с нея. 
Трудностите са свърза-
ни с довеждащото трасе, 
което е от етернитови 
тръби – често аварират, 

защото са стари. По от-
ношение на цялостния 
воден цикъл на града не 
мога да бъда категоричен. 
Преди седмица имах среща 
в МОСВ и лично с минис-
тър Ивелина Василева, но 
нещата са сложни и не се 
знае кога може да започне 
строителство в това на-
правление.

Не е тайна, че община-
та няма ПСОВ, но за нея са 
изготвени проекти още в 
предишния програмен пе-
риод. При нас няма дени-
велация и няма нужда от 
помпени станции, които 
да прехвърлят водата на 
следващо ниво – тя ще се 
движи гравитачно.

Когато се отворят 
схемите за кандидат-
стване от новия програ-
мен период, ще бъдем сред 
първите общини, които ще 
започнат строителство-
то на модерна пречиства-
телна станция.

Как бихте описали 

Сливница?

Близко до големия град, 
с хубава вода и незамър-
сен въздух, с различни 
условия за прекарване на 
свободното време – това 
е Сливница на XXI в. По-
неже старата слава на 
града ни е свързана с ва-
ропроизводството, бързам 
да избегна въпроса ви за 
това, защото кариерите, 
запрашаемостта, заболя-
ванията са несъвместими 
с днешните ни намерения. 
Имотите на хората около 
варова кариера се обезце-

няват. Около нещо хубаво 
става точно обратното. 
Не че хората са се втур-
нали да продават парцели-
те си, но това е капитал 
за семействата им. 

Затова наблягаме на 
различните форми на ту-
ризъм, на бази за спорту-
ване и почивка, на фабрики 
за иновативни изделия. 
Нашето мислене в това 
направление е, че каквото 
и добро решение да при-

ложим на територията 
си, не забравяме, че само 
на 12 – 15 минути от нас 
имаме 1 милион актив-
ни потенциални клиенти. 
Сред тях са и професио-
налните отбори, защото 
разполагаме с многофунк-
ционалната спортна зала 
„Арена Сливница“. Строи-
телството стана по про-
грама на Европейския съюз 
и е напълно безплатно за 
общината. Стойността й 
е точно 6 966 000 лв. Капа-
цитетът на залата е 1050 
места, но може да бъдат 
добавени още 150 в зави-
симост от това, какво 
мероприятие се провежда, 
така че общият капаци-
тет достига 1200 седящи 
места.

Към залата има и 147 
паркоместа, от които 14 
са за хора с увреждания. 

Освен  за  различни 
видове спортни прояви 
– волейбол, баскетбол, 
хандбал, футбол на малки 
врати, тенис на корт, ху-
дожествена гимнастика, 
борба, бойни изкуства, 
бокс, фитнес и др., залата 
може да се използва за ма-
сови обществени прояви – 
културни и музикални пред-
ставления, концерти и др.

Мнозина от гостите 

на общината ще се поин-

тересуват и за прочуто-

то Алдомировско блато 

– до него в местност Три 

уши през ноември 1885 г. 

се водят кървави сраже-

ния от Сръбско-българ-

ската война.

Това блато е с карстов 
характер и е защитена 
местност с цел опазване 
на естествените место-
обитания на редки видове 
водолюбиви птици и 40 
вида висши растения.

Имахме много голяма 
одисея с него. Блатото 
няколко пъти пресъхва, но 
със „Зелени Балкани” и гру-
па геолози намерихме пук-
натината, откъдето вода-
та му потъва в карстова 
кухина, и я запушихме с 
десетина камиона глина. 
Сега е прекрасно място за 
пикник. Птиците се върна-
ха, има риба, с други думи, 
хората отново се радват 
на природен феномен. 

Именно за нашите съ-
граждани работи общин-
ската администрация. За-
щото неизменна част от 
историята на Сливница са 
нейните хора – дейци на 
изкуството и културата, 
спорта, общественици, 
църковни деятели, полити-
ци и воини, дали живота си 
в името на родината. 

Строежите на новите заселници

Спортната зала 
„Арена Сливница”

Мемориалът „Новото 
гробище над Сливница“ 

Пантеонът на загиналите в Сръбско-българската 
война над с. Гургулят
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Свилена Гражданска

Кметът на София Йор-
данка Фандъкова внесе за 
разглеждане в Столичния 
общински съвет проекта 
за бюджет на общината 
за 2015 г. Той е в размер на 
1,49 млрд. лв., т.е. с 27,8 
млн. лв. по-голям спрямо 
предходната година. Съ-
гласно закона бюджетът 
трябва да бъде приет в 
рамките на 15 работни 
дни след внасянето му, с 
други думи,  в средата на 
февруари столицата може 
да е с одобрен бюджет.    

Капиталовата програ-
ма за годината е 725,1 
млн. лв. От тях 391,4 
млн. лв. се очакват да по-
стъпят по проекти, финан-

сирани с евросредства. 
С  инвестициите и 

през 2015 г. Столичната 
община ще осигури разви-
тието и модернизацията 
на инфраструктурата на 
града.  Продължава изпъл-
нението на програмата за 
цялостно реновиране на 
основни улици и булеварди 
и изграждане на нови, кое-
то ще облекчи движение-
то в София. Предвидените 
средства са в размер на 
100,7 млн. лв. 

В края на април ще бъ-
дат пуснати в експлоата-
ция и двете отклонения на 
първата линия на метро-
то до жк „Младост 4“ и до 
летище София. През годи-
ната ще започне и строи-
телството на третия ме-

тродиаметър. За целта са 
заложени 128 млн. лв. 127,4 
млн. лв. са за инвестиции 
в градския транспорт - за-
купуване на автобуси (80 
съчленени и 110 единични) 
и 5 трамвая. Предвидени-
те средства са в размер 
на 127,4 млн. лв. Пари ще 
бъдат вложени и в детски 
градини и училища за по-
добри условия за качест-
вено образование. Планира 
се общо да бъдат изграде-
ни нови и да се разширят 
съществуващи 17 сгради. 
Предвидените средства 
са в размер на 18,9 млн. лв.  
За доизграждане на завода 
за отпадъци на София са 
заложени 158,6 млн. лв.

И  през  2015  г .  ще 
продължи поетапното 

реновиране на паркове. 
Планира се ремонт на „Бо-
рисовата градина“ – втори 
етап, възстановяване на 
главния вход на Северния 
парк в район „Надежда“ и 

рехабилитация на околно-
то пространство на НДК. 
Отделените средства за 
целта са в размер на 12,4 
млн. лв. 

Останалите теку-

щи разходи,  заложени 
в проектобюджета, са 
769 млн. лв. 

Същевременно на 2 
февруари започва данъч-
ната кампания на София. 

„Нови 1000 места в детските градини 
ще разкрием през 2015 г. През годината 
завършваме 8 здания и започваме още 8 
нови сгради. Задачата, която сме си по-
ставили, е да успеем да преодолеем чувст-
вително недостига на места в градински 
групи“, заяви кметът на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова при проверка 
на строежа на детска градина в район 
„Надежда" в присъствието на зам.-кмета 
с ресор „Инвестиции и строителство” 
Ирина Савина и районния кмет Димитър 
Димов. 

По думите на Фандъкова средствата 
за изграждане за обектите са от общин-
ския бюджет.

„Вече има райони, в които недости-
гът е преодолян. Например такива са 
„Панчарево”, „Кремиковци”, „Нови Искър”. 
Чувствително се намалява и процентът 
на липса на места в райони като „Искър”, 
„Изгрев”, „Сердика”, „Илинден”, както и тук, 
в „Надежда”, където ще бъде построена 
още една детска градина“, добави тя. 

Сградата в жк „Надежда 1” се състои 
от 2 надземни етажа и сутерен. Разпо-
лага с плувен басейн, физкултурен салон 

и двор с детски площадки. В района ще 
бъдат модернизирани 5 училища, 6 детски 
градини и ще започне изграждането на нов 
физкултурен салон. 

„Към настоящия момент подготвяме 
програма за модернизация на базата на 
училищата и детските градини“, каза за-
местник-кметът Ирина Савина и допъл-
ни, че се предвижда да подадат проект за 
цялостно обновяване на 24 учебни сгради, 
които са част от Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие на 
София, с финансиране от Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.

Изграждането на нова трамвайна ли-
ния между Семинарията и „Студентски 
град” се отлага, това решиха столични-
те общински съветници на последното 
си заседание. Обектът е част от първия 
етап на проекта за Интегриран градски 
транспорт на София, финансиран по ОП 
„Регионално развитие 2007 – 2013“. В об-
хвата на проекта се включва обновява-
нето на 11 спирки, т.е. пълен ремонт на 
пероните на съществуващите, изграж-
дане на 7 нови, строителство и рекон-
струкция на релсово трасе. Стойността 
на обекта е малко над 20 млн. лв. 

Причината за отлагането е невъз-
можността проектът да бъде реали-

зиран до края на 2015 г., каквото е из-
искването на оперативната програма. 
Според данните в доклада на Любомир 
Христов, зам.-кмет на Столичната об-
щина с ресор „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“, обектът няма как 
да се вмести в сроковете, защото поне 
още шест месеца ще са нужни на Адми-
нистративния съд да излезе с решение 
по жалба срещу решението на СОС за за-
почването му. Отделно ще са необходи-
ми 270 дни за изграждането на линията. 
„Затова предложих на СОС да отложат 
проекта. Ще търсим за него финансиране 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, 
обясни Христов. 

София обяви публичен конкурс за учре-
дяване право на строеж за изграждане на 
административна и на четири жилищни 
сгради с подземни гаражи върху общински 
парцел в кв. „Надежда“. Минималната цена 
е 394 548 лв., които се равняват на 16,5% 
обезщетение от общата РЗП на здани-
ята, която е около 1876,05 кв. м. Според 
обявата Столичната община поставя ус-
ловие административната сграда, която 

тя ще получи като обезщетение, да бъде 
изградена за 2 години от сключване на 
договора за учредяване право на строеж.

 Срокът за подаване на оферти е 6 
март т.г., а конкурсът ще се проведе на 
9 март. Договорът за учредяване право-
то на строеж ще бъде сключен със спече-
лилия участник след представяне на съ-
гласувани с Направление „Архитектура и 
градоустройство" идейни проекти.

Елица Илчева

Община Гулянци обяви обществена 
поръчка за инженеринг (проектиране и 
строителство) на ремонта на пътната 
отсечка Гиген - Искър - граница общини 
Гулянци и Долна Митрополия - Славови-
ца. Проектът се финансира по програ-
мата за трансгранично сътрудничест-
во „Румъния - България 2007 - 2013“. В 
обхвата на поръчката са включени 
изготвяне на работни проекти, стро-
ително-монтажни работи, земни, път-
ни, асфалтови работи и изграждане на 
крайпътни съоръжения. Също авторски 
надзор и въвеждане в експлоатация на 
участъка, който е с дължина 4,990 км. 

Необходимо е участниците да разпо-

лагат с финансов ресурс за материали, 
консумативи, работни заплати и др. в раз-
мер не по-малък от 1,2 млн. лв. Те трябва 
да са изпълнили поне един сходен обект. 
Цената има 40% тежест при избора на 
изпълнител, а техническото предложе-
ние: 60%. Оферти се набират до 9 март.

Севлиево също обя-
ви поръчка за ремонт на 
пътища и улици на тери-
торията на общината 
за период от 20 месеца. 
Прогнозната цена е 2,63 
млн. лв. без ДДС, но към 
момента в бюджета на 
кметството няма сред-
ства. При осигуряване 
на финансиране избрани-
ят изпълнител ще бъде 
уведомен писмено за ви-
довете и количествата 

строително-монтажни 
работи, е записано в обя-
вената поръчка. 

Отчитането и из-
плащането на извърше-
ните дейности ще се 
извършва на базата на 
двустранно подписа-
ни протоколи, подробна 
ведомост (справка за 
изпълнени работи, вклю-
чително отчетни доку-
менти, сертификати и 
декларации за съответ-

„Пътища и съоръже-
ния“ ЕАД е единственият 
кандидат в обществена-
та поръчка за избор на 
изпълнител за зимно под-
държане и почистване на 
част от републиканските 
пътища на територията 
на Столичната община – 

Самоков – София от км. 
81+400 до км. 86+700 и  Со-
фийски околовръстен път 
– Южна дъга от км. 38+100 
до км. 62+007.  Индикатив-
ната стойност на търга 
е 2,655 млн. лв. Срокът на 
поръчката е 24 месеца. 

В сградата на Сто-

личната община беше 
отворено ценовото пред-
ложение на „Пътища и съо-
ръжения“ ЕАД по отделни-
те компоненти на търга. 
До дни комисията трябва 
да излезе с окончателно 
решение за избор на из-
пълнител. 

Кметът Йорданка Фандъкова внесе за разглеждане 
в Общинския съвет проектобюджета на столицата

ствие на вложените мате-
риали за отчетния период) 
и фактура. 

Участниците трябва да 
имат собствен ресурс от 
поне 1,317 млн. лв., както и 
да докажат опит за послед-
ните пет години с изпълне-
нието на сходни поръчки - 
ремонт и строителство на 
пътища от първи до чет-
върти клас. 

Цената има 40% те-
жест при избора на изпъл-
нител, а техническата 
оферта - 60%. Предложения 
се набират до 19 февруари.

Снимка Денис Бучел
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Банята на Сюлейман 
Великолепни в археологиче-
ския комплекс Акве Калиде 
ще е готова да посреща 
туристи още това лято. 
Сградата е изцяло рестав-
рирана, като точно е спа-
зена оригиналната й визия. 
Облицована е с мрамор и 
характерната за Ориента 
керамика. Автентичност-
та й се допълва и от худо-
жествено осветление.

Идеята на  община 
Бургас е исторически-
ят обект да се превърне 
в модерен културно-ту-
ристически център. Над 
античните разкопки се 

изграждат модерни паса-
релки, по които гостите 
да преминават. В процес 
на изпълнение е обособя-
ването на малък амфи-
театър със стъклен под, 
който е разположен точно 
пред банята на Сюлейман. 
Вътре в самата сграда, 
която ще бъде превърната 
в музей, посетителите ще 
могат да гледат 25-ми-
нутен филм, създаден на 
базата на 3D мапинга. 
Той ще повежда туристи-
те на виртуална разходка 
във времето от траките 
и легендата за Свещения 
извор на трите нимфи из-
целителки през римската 
епоха  до епохата на Сю-
лейман Великолепни.  

Община Бургас има 
цялостна концепция за 

експозиция на артефа-
ктите от Аквe Калиде 
пред местните жители и 
посетителите. Поетап-
но след археологическите 
разкопки стартират рес-
таврацията, консерваци-
ята и социализацията на 
комплек са. 

Дейностите по обекта 

включват три етапа, пър-
вият от които е завършен 
- работата по банята. В 
момента тече вторият, в 
който се изгражда инфра-
структура за достъп до 
археологическите ценнос-
ти. След направено хидро-
геоложко проучване пред-
стои да бъде отводнена 

частта от древния басейн, 
за да се разкрият напълно 
красотите на находките.

На следващ етап се 
предвижда пространство-
то зад чешмата, която 
община Бургас изгради 
наново, да бъде благоус-
троено. Там ще има мно-
гофункционална построй-
ка, заобиколена от пищна 
растителност и паркова 
мебел. Ще има още ин-
формационен център, зала 
за презентации и кафене. 
След това ще стартира 

изграждането на първото 
ниво на музея, който ще 
представлява римска баня 
с топъл и студен басейн, 
място за масаж с билкови 
и естествени продукти. 
Музейната експозиция 
ще включва всички арте-
факти, открити на Акве 
Калиде - златни монети, 
медицински инструменти, 
пособия за баня.

Ще бъдат поставени 
указателни табели и ви-
зуализации на обектите в 
архитектурния резерват.

Община Бургас изгражда инфраструктурата, ще строи 
и информационен център

Средствата за капиталовите разходи на 
община Асеновград за 2015 г. са 6,33 млн. лв. 
Те са съобразени с предложенията за инвес-
тиционната програма на общината. Цялата 
рамка на бюджета е 36,78 млн. лв., съобщиха 
от кметството. Намалението на планираните 
приходи е с 0,9 на сто спрямо първоначалния 
план за 2014 г., в това число приходи от деле-
гирани от държавата дейности - 17,51 млн. лв., 
и местни приходи - 19,27 млн. лв., сочи публи-
куваният проект на официалната интернет 
страница на общината. 

Реализираният остатък от 2014 г. е 4,59 
млн. лв., като от държавни приходи сумата е 
2,12 млн. лв., а от местни - 2,47 млн. лв. Заложе-
ните общински постъпления са 19,27 млн. лв., 
или 52,39 на сто от общия размер на бюджета. 
От данъци в градската хазна се очаква да по-
стъпят 3,22 млн. лв. 

В Добрич ще бъде обновена лекоатлетиче-
ска зала, която единствена в страната разпо-
лага с кръгова писта на закрито. Спортният 
комплекс „Добротица“ домакинства на ежегод-
ния републикански шампионат по лека атлети-
ка. След ремонта ще може да кандидатства и 
за Балканиада по лека атлетика, която оби-
чайно събира 2 хил. състезатели, съобщиха 
от кметската управа. Общината вече има 
подготвен технически проект на стойност  
1 818 000 лева за обновяване на сградата, коя-
то е строена в началото на 80-те години и не 
отговаря на стандартите за провеждане на 
международни състезания на закрито. 

Проектът предвижда да бъдат обхванати 
близо 5,5 хил. кв. м разгърната площ от ком-
плекса, като бъдат подменени специализирани 
спортни настилки, монтирани нови седалки за 
зрители на трибуните и инсталиран окачен 
таван, за да се подобри микроклиматът в за-
лата. Ще бъдат ремонтирани и водопроводна-
та и електрическата инсталация, кабинети-
те на треньори и съдии, ще бъдат монтирани 
платформи за инвалидни колички и други. Об-
щинският съвет ще реши на предстоящото 
си заседание дали Добрич да кандидатства с 
проекта за подкрепа от Министерството на 
младежта и спорта. 

ПЛЕВЕН

Новоизградената це-
лодневна детска гради-
на в централната част 
на Плевен ще отвори 
врати през март, обяви 
кметът на Плевен проф. 
д-р Димитър Стойков. 
За обекта е издадено 
Удостоверение за въ-
веждане в експлоатация. Сградата е на два етажа със 
сутерен и е напълно оборудвана с детски легла със спални 
комплекти, мебели в игралните зали, кухненски прибори и 
съдове, обзаведени кухненски блок, перално и гладачно по-
мещение. Теренът, е с площ малко над 5 дка зад сградата 

Официално разрешение 
за ползване на обновена-
та централна пешеходна 
зона в Плевен издаде ДНСК. 
Предшестващият го акт 
15 беше подписан от всички 
имащи отношение страни 
без никакви забележки, пох-
валиха се от кметството. 
С издаването на двата 
документа окончателно 
приключи изпълнението на 
проекта „Обновяване и мо-
дернизация на физическата 
среда чрез реконструкция 
на Централната пешеходна 
зона на град Плевен”, реа-
лизиран по ОП „Регионално 
развитие”, чиято  обща 

стойност 5 846 880 лв.
По обекта се работи от 

20 май 2013 г., а дейност-
ите обхващат основната 
рехабилитация на два подо-
бекта - „Площад „Възражда-
не” и прилежащите му пе-
шеходни пространства към 
Военен клуб, НЧ „Съгласие” 
и от зала „Катя Попова” до 
пл. „Свобода” и „Централен 
градски фонтан на пл. „Въз-
раждане”.

Обновена и рехабилити-
рана е площ от 29 202 кв. м; 
6 927 кв. м са озеленените 
площи; реновирани са водни 
съоръжения - 840 кв. м; обно-
вена и реконструирана е пе-

шеходна зона от 21 435 кв. 
м; изградена е система за 
управление на уличното ос-
ветление; изградена е напо-
ителна система за зелени-
те площи; изцяло подменени 
са настилки и водохващащи 
съоръжения; монтирани са 
нови архитектурни еле-

менти на градската среда; 
осигурена е достъпна сре-
да чрез монтаж на плочи с 
тактилни ивици и др.

Изпълнител на проекта 
е консорциум от „ЖСП стил” 
ООД – Шумен, и варненска-
та компания „Експрес гаран-
цион“ ЕООД.

Символична първа копка на край-
брежната алея, която ще свързва 
Царево и кв. „Василико“, направи кме-
тът на общината инж. Георги Лап-
чев. Изграждането на отсечката е 
осигурено със средства от  Програ-
мата за трансгранично сътрудни-
чество.

Амбициите на възложителите и из-
пълнителите са до началото на сезона 
старият и новият град да бъдат свър-
зани с живописна пътека край брега 
на морето.

Алеята е част от по-мащабен 

проект за връзка между Царево и 
Лозенец. С безвъзмездна финан-
сова помощ от европрограмата 
ще се извърши реконструкция на 
панорамната крайбрежна алея от 
моста на река Черна до подхода 
към пътя за кв. „Василико“. Пред-
видени са няколко различни по вид и 
предназначение зони. 

Алеята е с дължина 250 м и е разде-
лена на две зони посредством освети-
телни тела. В частта си към морето 
по нея са поставени стоманобетонни 
елементи, покрити с дървени дъски, 

за да се използват за пейки. Пейките 
са без облегалки, за да могат посе-
тителите да ги използват за сядане 
и в двете посоки. На алеята ще бъде 
монтиран телескоп - допълнителна 
атракция за жителите и гостите на 
града.

на бившия битов комбинат.
В центъра на зданието е изграден физкултурно-музика-

лен салон, предвиден е и лекарски кабинет с изолационна. 
Изпълнено е и изискването за достъпна среда с построена 
рампа с наклон 5%, пътнически асансьор осигурява прид-
вижване до всички нива. В двора са разположени детски 
площадки, питейни фонтанки и зона за обслужване. Капа-
цитетът й е 100 деца в 4 групи. Стойността на обекта 
е 2 млн. лв. с ДДС, от които 1,8 млн. лв. са за строително-
монтажни работи и 200 хил. лв. са за доставка на подвижно 
оборудване. Изпълнител е софийската фирма „Хуфу“ ЕООД, 
избрана след проведена обществена поръчка в конкуренция 
с още три участника. Проектът е на архитектурно бюро 
„Иво Петров архитекти“.

Средствата за строително-монтажните работи и обо-
рудването са осигурени с целева държавна субсидия.
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1155  мерки  по  423 
цели в 21 области на 157 
страници. Така изглежда 
в цифри управленската 
програма на кабинета 
„Борисов“ до 2018 г. Само 
два дни след като бе при-
ета от правителството, 
тя бе одобрена и от Съ-
вета за развитие към МС 
по време на първото му 
заседание в края на ми-
налата седмица, когато 
бе обсъден ключовият за 
управлението документ. 
След това вицепреми-
ерът по коалиционната 
политика и държавната 
администрация Румяна 
Бъчварова даде брифинг в 
Министерския съвет. Тя 
съобщи пред журналисти-
те, че консултативният 
орган към правителство-
то е приел документа 
и той съответства на 
принципите и приорите-
тите от коалиционното 
споразумение, което беше 
сключено между различни-
те политически формации 
при съставянето на каби-
нета. Пълният текст на 
програмата е публикуван 
на интернет страницата 
на МС. 

В сферата на външна-
та политика кабинетът 
залага засилване на влия-
нието на страната в ев-
ропейските институции, 
но и установяване на тър-
говски отношения с Ру-
сия и големите азиатски 
държави. В областта на 
туризма ще се работи за 
привличане на по-платежо-
способни посетители. За 
да се подпомогне разви-
тието на бизнеса, ще се 
дава втори шанс за фали-
рали бизнесмени и ще се 
облекчават процедурите 
за малки и средни предпри-
ятия. Предвижда се всеки 
културен обект да се из-
гражда и с необходимата 
инфраструктура към него. 
В сферата на регионална-
та политика също са за-
ложени повече пътища, в 
социалната - увеличение 
на тежестта на стажа 
от 2017 г. и по-малко „рабо-
тещи бедни“. Във финанси-
те пък ще има изцяло нов 

данъчен модел.
Следващия месец ще е 

готов и план за изпълне-
ние на приоритетите със 
срокове, а програмата ще 
търпи допълнения и коре-
кции. Веднага след приема-
нето на документа преми-
ерът Бойко Борисов заяви, 
че събитията ще водят 
управленската програма. 
На шест месеца или на го-
дина правителството ще 
докладва какво е направило 
по конкретните мерки. Въ-
просът с отчетността бе 
поставен от вицепремие-
ра по координация на евро-
пейските политики и ин-
ституционалните въпроси 
Меглена Кунева. „Така ще 
се създаде дисциплина, 
трябва да се работи с чув-
ство за спешност“, смята 
Кунева. Според премиера 
документът се приема, 
за да няма спекулации 
колко време ще управлява 
кабиненът. При отворени 
въпроси програмата ще 
се надгражда по време на 
заседанията на Съвета за 
развитие. 

Бизнесът на фокус с втори 

шанс и облекчени процедури 

за старт

Държавата ще оси-
гурява втори шанс на 
бизнесмени, фалирали по 
независещи от тях об-
стоятелства. Тя ще им 
дава възможност в рамки-
те на максимум 3 години 
да изчистят дълговете 
си. Условието е да нямат 
данъчни и осигурителни 
нарушения, или както е по-
сочено в документа - да са 
почтени бизнесмени. Пред-
вижда се дори въвеждане-
то на кредитен или финан-
сов омбудсман, който да 
осъществява превенция 
на подложените на риск от 
фалит предприятия.

В частта за икономи-
ката се предвижда още 
улеснение за обучението 
по предприемачество в 
средните училища. Като 
мярка е заложено въвеж-
дането на нов търговски 
субект – „тренировъчно 
предприятие“, който да 
може да извършва стопан-
ска дейност.

Времето за регистри-
ране на бизнес ще се съ-
кращава до 3 дни, като ще 
се сведат до мининмум и 
разходите, и срокът за из-
даване на лицензи и разре-
шителни. Това трябва да 
отнема до 1 месец.

С цел по-ефективно уп-
равление правителството 
смята да преструктурира 
седем от търговските 
дружества с държавно 
участие в капитала. За 
други осем планира при-
вличане на инвестиции 
чрез ускоряване и приключ-
ване на приватизационния 
процес, но не уточнява кои 
точно са те.

Привличането на ин-
веститори ще става чрез 
обединяване на усилията 
на Българската агенция за 
инвестиции, Агенцията за 
приватизация и следприва-
тизационен контрол, НКИЗ 
ЕАД, „София Тех Парк“ АД, 
„Летище Стара Загора“ 
ЕАД, областните управи-
тели, които ще предоста-
вят най-подходящите те-
рени и имоти. Ще се пише 
и Стратегия за насърча-
ване на инвестициите в 
сътрудничество с непра-
вителствените организа-
ции и представители на 
бизнеса.

За частните фирми се 
предвижда стимулиране на 
тези, които произвеждат 
иновативни продукти и 

такива на интелектуал-
ната собственост. 

Законодателството, 
което се приема или изме-
ня, ще се съобразява с нуж-
дите на малките и средни-
те предприятия. Ще има 
задължително прилагане 
на Тест за въздействие 
върху МСП.

За туризма кабинетът 
ще създаде 8 регионални 
звена към ресорното ми-
нистерство, регистър на 
атракции и обекти, свър-
зани в единна информа-
ционна система с общини-
те и бизнеса, ще се опита 
да позиционира България 
като дестинация от по-
висок клас на световния 
пазар.

Интересна за стро-
ителите е и цел 33: На-
маляване на администра-
тивната тежест чрез 
прецизиране и облекчаване 
на съгласувателни режими, 
действащи по силата на 
специални закони. Тук се 
предвижда разработване 
на анализ на норматив-
ната уредба, регламен-
тираща инвестиционния 
процес в частта, отна-
сяща се до съгласуване и 
одобряване на проектните 
документации, разреша-
ване и въвеждане в екс-
плоатация на строежите. 
Включено е и изменение 
на Закона за устройство 
на територията и подза-

коновите нормативни ак-
тове по прилагането му, 
свързани с облекчаване на 
процедурата по издаване 
на разрешение за строеж; 
обосноваване, регулиране 
и унифициране на таксите 
за издаване на разрешение 
за строеж; редуциране на 
изискващите се проектни 
части за издаване на раз-
решение за строеж съо-
бразно вида на обекта. 

Регионалното развитие -  

с поглед към Северозапада

Преодоляване на иконо-
мическата изостаналост 
на Северозападна България 
чрез приемане на програма 
за инвестиции и изграж-
дане на пътища. Такъв е 
приоритетът, записан в 
управленската програма 
в частта й за регионал-
ното развитие на стра-
ната. Той ще се осъщест-
вява и със строителство 
на нова и рехабилитация 
на съществуваща транс-
портна и комуникационна 
инфраструктурна мрежа в 
Северозападна България.

Според документа ще 
се води целенасочена по-
литика за преодоляване на 
икономическата изоста-
налост на отделни райони 
в страната – Североза-
падна България, Странджа, 
Родопите и други погра-
нични планински и полупла-

нински слаборазвити зони.
Повишаване на зае-

тостта на населението 
и привличане на инвес-
тиции в икономически 
изоставащите региони е 
друга задача, която упра-
вляващите си поставят. 
За осъществяването й се 
предвижда изготвянето на 
оценки и анализи и разра-
ботването на стратегия 
за икономическото въз-
становяване на районите, 
както и инвестиционна 
програма за интегрирано-
то им развитие. Ще бъдат 
изработени критерии за 
оценка на проектите по 
оперативните програми, 
които ще им дават допъл-
нителна тежест.

Устойчивото и интег-
рирано градско развитие 
на северозападните ра-
йони ще бъде постигнато 
чрез подкрепа за реализа-
цията на проекти в об-
ластта на енергийната 
ефективност, градската 
среда, зоните с потенциал 
за икономическо развитие, 
образователната и соци-
алната инфраструкту-
ра.  Местните власти 
ще бъдат насърчени да 
участват в програми за 
трансгранично сътрудни-
чество чрез информацион-
ни кампании, обучения, ин-
дивидуални консултации.

Сред мерките за раз-
витие на тези периферни 
райони е и разгръщането 
на културния туризъм с 
насърчаване на участието 
на местно ниво в различ-
ни програми, от които да 
се получи финансиране за 
опазване на културното и 
историческото наслед-
ство.

Изработването и прие-
мането на актуални общи 
устройствени планове на 
всички общини в България 
е друга цел на управля-
ващите. Приоритет ще 
бъдат изостаналите, пе-
риферните и планинските 
райони. 

Предстои и изработва-
не на стратегия за българ-
ското село и създаване на 
възможности за развитие 
на биологично земеделие. 
Алтернативни форми на 
туризъм, социални дейнос-

✓Провеждане на решителни реформи в ключови социални системи

✓Гарантиране върховенството на закона като основа за възстановява-
нето на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес 
и публична среда

✓Укрепване на държавността, стабилизиране на институционалната 
среда 

✓Модернизиране на управлението и държавата във връзка с развитието 
на съвременните глобални процеси и технологии

✓Създаване на условия за развитие на страната за ускорен икономически 
растеж

✓Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства

✓Гарантиране на националната и енергийната независимост на страната 

✓Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-
добри условия на живот за хората

✓Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на соци-
ална политика, която помага на уязвимите групи и безработните 

✓Очертаване на ясна перспектива за развитието на гражданите и биз-
неса до 2030 г.
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Изграждането на пътища и облекченията за бизнеса са 
акцент в документа, който ще се допълва в движение

ти, използване потенциала 
на културното наследство 
са останалите мерки за 
преодоляване на икономи-
ческата изостаналост на 
периферните райони.

Културата - акцент върху 

археологията, музеите и 

туризма

Консервацията, рес-
таврацията и експонира-
нето на археологическите 
обекти ще вървят успо-
редно с изграждането на 
инфраструктура за тях. 
Това обещава още прави-
телствената управленска 
програма в частта „Кул-
тура и духовност“. Отно-
во се предвиждат промени 
в Закона за културното 
наследство. Ще бъдат 
предприети и корекции в 
правилника на археологи-
ческите проучвания.

В програмата се гово-
ри за „изготвяне на кри-
терии за научна оценка 
на културната стойност, 
социокултурния и иконо-
мическия потенциал на 
предложените проекти за 
археологическо проучване 
и социализация на обекти“. 
Предвижда се изработва-
нето на национална про-
грама за археологически 
проучвания, социализация и 
представяне на движимо и 
недвижимо археологическо 
наследство и Национален 
план за дигитализация на 
материално и нематери-
ално културно наследство. 

Една от поставените 
цели е българската култу-
ра да се наложи в Европа. 
Предвижда се министер-
ствата на културата и 

на образованието да раз-
работят нови програми 
за учебните часове и за 
допълнителни занимания, 
които да стимулират 
творческото мислене и да 
дават познания за съвре-
менното изкуство. Като 
задачи за следващите че-
тири години в програмата 
са записани и Национална 
стратегия за развитие на 
изкуствата, културните и 
творческите индустрии, 
културното наследство и 
културния туризъм, подо-
бряване на условията за 
културен живот и в про-
винцията. Ще продължи и 
реформата в театрите 
заедно с реформа в музей-
ното дело.

Разделът за култура-
та е 17-ият от 21 в пра-
вителствената програ-
ма. Задачата, на която е 
отредено първото място, 
гласи: „Да се формира нова 
духовна среда за етнокул-
турно взаимодействие и 
интеграция на всички ре-
лигиозни групи в единната 
българска нация.“ 

Данъчната система –  

две в едно и още нещо

Както се и очакваше, в 
управленската програма е 
записано създаването на 
Единна приходна агенция, 
което означава, че Нацио-
налната агенция за прихо-
дите и Агенция „Митници“ 
ще се слеят. За целта 
първо ще бъде написана 
концепция. Министърът 
на финансите Владислав 
Горанов няколко пъти каза, 
че сливането ще се напра-
ви максимално бързо, но не 

на всяка цена и не без ана-
лиз как ще се отрази това 
на работата им. 

В програмата е записа-
но още, че ще се разрабо-
ти национална стратегия 
за борба с митнически-
те, данъчните и осигу-
рителните измами и от-
клонението от данъчно 
облагане.  Приходните 
администрации обаче ще 
използват ресурсите си, 
за да „поощряват добрите 
и да наказват лошите“. Те 
няма да бъдат репресивен 
орган за тези, които са 
честни към държавата. 

В областта на финан-
сите се предвижда и да 
се ограничи участието 
на офшорни компании в 
българската икономика и 
„за предотвратяване на 
агресивното международ-
но данъчно планиране и 
отклонението от данъчно 
облагане“.

В рамките на мандата 
трябва да се заложи на ре-
алистични фискални цели и 
изготвяне на по-консерва-
тивни макроикономически 
и бюджетни прогнози. Как-
то и да се следва придър-
жане към фискални правила 
и ограничения.

Предстои създаването 
на Междуинституциона-
лен координационен съвет, 
който ще се занимава с 
дейностите, необходими 
за успешното въвеждане 
на единната валута в Бъл-
гария, пише още в упра-
вленската програма. Нас-
коро министър Владислав 
Горанов каза, че България 
отново ще направи опит 
да влезе в така нарече-
ната чакалня на Еврозо-

ната, която предхожда 
приемането на единната 
валута. Предвидена е и 
подготовка на документи-
те, с които страната ни 
да поиска присъединяване 
към Европейския надзорен 
механизъм. Темата стана 
актуална покрай кризата 
с КТБ, когато се оказа, че 
БНБ не е успяла да осъ-
ществи нужния надзор.

В рамките на мандата 
се предвижда в българско-
то законодателство да се 
транспонира директива на 
ЕС от май 2014 г., която 
въвежда единни практики 
при спасяването на банки 
и финансови посредници. 

Европейските проекти 

– по-просто отчитане и 

работа по електронен път

В програмата не са 
пропуснати и европейски-
те проекти. Специален 
приоритет е опростява-
нето на процесите, про-
цедурите и правилата за 
кандидатстване, одобре-
нието и отчитането им. 
Тук ще се работи за нама-
ляване на административ-
ната тежест и разходите 
на бенефициентите, свър-
зани с процеса по канди-
датстване и отчитане, 
както и за подобряване на 
комуникацията с управля-
ващите органи. 

Мерките за изпълне-
ние на целта са електро-
низация на процесите и 
създаване на възможност 
за опростено отчитане 
на разходи. Ще се разра-
ботят стандартни таб-
лици на средствата за 
единица продукт за дей-

ности, изпълнявани със 
собствен човешки ресурс 
от бенефициентите, и за 
разходите за организация 
и управление по проекти, 
финансирани със средства 
от ЕСИФ 2014 - 2020 г.

Въвеждането на ин-
тегрирания подход за ин-
вестиции чрез кандидат-
стване с един проект за 
финансиране от няколко 
оперативни програми през 
2014 – 2020 г. също е в пла-
новете заедно с електрон-
ното кандидатстване и 
отчитане.

Външната политика –  

и на Запад, и на Изток

Засилване на евроат-
лантическата ориента-
ция на България и по-дей-
но участие в работата 
на европейските инсти-
туции, но и поддържане 
на политически, икономи-

чески и културни отноше-
ния с Русия. Също така 
подпомагане на български 
предприятия да навлизат 
на азиатския пазар и в Ав-
стралия са целите, които 
се открояват в частта 
външна политика.

За изпълнение на ос-
новната - задълбочава-
нето на диалога и дина-
мичното сътрудничество 
между България и САЩ 
във всички области, като 
мярка е набелязано пре-
махването на визовите 
ограничения за български 
граждани и присъединя-
ването на България към 
Програмата за освобож-
даване от визи (VWP) до 
приключването на пре-
говорите по TTIP. Също 
така кабинетът ще ра-
боти за изграждането 
на устойчив двустранен 
политически диалог с Ка-
нада.

В документа се пред-
вижда разширяването 
и задълбочаването на 
трансатлантическото 
сътрудничество на осно-
вата на споразуменията 
СЕТА и SPA, за да се стиг-
не до решение за визовия 
въпрос за българските 
граждани.

Набелязано е стра-

ната да стане по-голям 
фактор на европейската 
сцена, като ще се работи 
за по-сериозна подготов-
ка на българските позиции 
с отчитане на национал-
ните интереси, в това 
число чрез утвърждаване 
на стандарт за подготов-
ка на позиция. Кабинетът 
ще се стреми да спаз-
ва задълженията си към 
НАТО, включително с уве-
личение на дела от брут-
ния вътрешен продукт за 
отбрана до 2%, с което да 
се гарантира готовност-
та на страната предвид 
новите опасности.

Министрите ще рабо-
тят за присъединяването 
на страната към Органи-
зацията за икономическо 
сътрудничество и разви-
тие (ОИСР), както и към 
Европейската космическа 
агенция (ЕКА).

Същевременно се пла-

нира поддържане на по-
литически, икономически 
и културни отношения с 
Руската федерация, като 
мярка е отбелязано под-
писването на междупра-
вителствена програма за 
сътрудничество в област  
та на културата, науката 
и образованието за 2015 - 
2017 г.

Също така ще се ра-
боти за поддържането 
на активни отношения с 
Китай, Индия, Япония, Ре-
публика Корея, Виетнам, 
Австралия, Индонезия, 
Сингапур, Малайзия, Бру-
ней, Нова Зеландия, Мон-
голия и други страни от 
Азиатско-Тихоокеанския 
регион. Това ще стане 
чрез провеждането на 
ефективна външната по-
литика и дипломация за 
излизане на българските 
износители на пазарите 
на тези страни.

В документа се пред-
вижда и разпространение 
и налагане на български 
стоки, продукти и услуги 
в Казахстан, Узбекистан 
и Туркменистан, Киргиз-
стан и Таджикистан, как-
то и улесняване на достъ-
па на туристи от тези 
държави до българските 
летни и зимни курорти.

Снимки в. „Строител“
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Десислава 
Бакърджиева

Удължиха срока за по-
даване на заявления за 
участие в процедурата за 
възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Про-
ектиране и строител-
ство за доизграждане на 
автомагистрала „Хемус” 
(етап 1). Национална ком-
пания „Стратегически ин-

фраструктурни проекти” 
(НКСИП) взе решение да 
приема документи до 23 
февруари 2015 г., а не как-
то беше обявено по-рано 
до 9 февруари 2015 г. От-
варянето на постъпилите 
заявления за участие ще 
стане на 24 февруари на 
публично заседание на ко-
мисията в Заседателна-
та зала на НКСИП.

Процедурата за проек-

тиране и строителство 
на новото трасе на АМ 
„Хемус” е ограничена и ще 
премине на два етапа с 
предварителна квалифика-
ция. Търгът обхваща 59 км 
от трасето между Ябла-
ница и разклона за Плевен 
– Ловеч. Обявлението за 
първия етап включва две 
обособени позиции.

Първата е с дължина 
23 км, които започват от 

Няма предвидени средства в бюджета 
на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) 
за основния ремонт на старите участъци 
на автомагистрала „Тракия”. През тази го-
дина ще бъдат изпълнени само аварийни 
дейности, за да е поносимо преминаване-
то по тях. За цялостна рехабилитация или 
превантивен ремонт с нов асфалт по ця-
лата ширина и дължина финансиране едва 
ли ще има. Това заяви председателят на 
АПИ инж. Лазар Лазаров. Агенцията е апе-
лирала, ако има вероятност за икономии 
или преизпълнение на бюджета, да й бъдат 
отпуснати целеви средства за аутобана, 
но решение за това трябва да вземе Ми-
нистерството на финансите. За обновява-

нето на старите участъци на АМ „Тракия” 
са необходими 100 млн. лв. С тях трябва да 
бъдат модернизирани 4 км край столицата, 
27 км от София до Пазарджик и 14 км на 
територията на област Пловдив.

Не са осигурени достатъчно средства 
и за третокласната инфраструктурна 
мрежа. За 2015 г. за ремонта на пътища 
III клас са осигурени 5 млн. лв. С тях ще 
могат да се рехабилитират само 15 км 
от общо 11,7 хил. км  в цялата страна. По 
думите на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова бюджетът ще бъде насочван към 
възстановяване на обектите с най-голям 
трафик.

Д ад о х а  с т ар т  н а 
строителството на 48 
км нови велоалеи в Плов-
див. Те се изграждат по 
проект „Модернизация 
и развитие на устойчив 
градски  транспорт в 
град Пловдив”, който се 
финансира по Оператив-

на програма „Регионално 
развитие”. Стойността 
на инвестицията е близо 
14 млн. лв. С тях ще бъ-
дат изградени 37 км из-
цяло нови велоалеи и ще 
бъдат рехабилитирани 11 
км от съществуващите 
трасета. В рамките на 

проекта ще бъде преус-
троена и прилежащата 
инфраструктура от бор-
дюри и тротоари, вер-
тикална и хоризонтална 
маркировка, връзки между 
маршрутите, 690 велос-
тоянки по протежение на 
цялата територия.

Емил Христов

Близо 19 млн. лв. са били 
инвестирани за рехабили-
тацията и реконструкция-
та на 31,5 км третокласна 
пътна мрежа в областите 
Велико Търново и Търго-
вище. Средствата са от 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие 2007 
- 2013“. Това стана ясно 
по време на пресконфе-
ренция, в която участваха 
инж. Ангел Ангелов, начал-
ник на отдел в дирекция 
„Изпълнение на проекти 
по ОПРР и програмите за 
териториално сътрудни-
чество на ЕС“ в Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
инж. Благовеста Дедьова и 
инж. Бисер Йорданов, ръко-
водители на проекти.

Строително-монтаж-
ните работи на лот 51 и 
лот 54, които са част от 
петия етап на програма-
та, са завършили в края 
на миналата година. За 
основно ремонтираните 
участъци е издаден акт 
16 и разрешение за полз-
ване. „Обновената пътна 
инфраструктура улеснява 
достъпа на жителите от 
общините Свищов и Опа-
ка до административни, 
здравни, образователни и 
културни услуги“, каза инж. 
Ангел Ангелов.

Той обясни още, че по 
лот 51 са били рехабилити-

рани 17,5 км от път III-302 
Драгомирово – Царевец от 
км. 10+000 до км. 27+460. 
„С извършените ремонтни 
дейности се е повишила 
безопасността на дви-
жение между областния 
център и селата Драгоми-
рово и Българско Сливово. 
Подобрена е и връзката 
на населените места със 
Свищов“, посочи инж. Бла-
говеста Дедьова. 

От път III-202 граница 
Русе – Опака от км. 38+365 
до км. 52+553, включен в 
лот 54, са били подновени 
около 14 км. Отсечката е 
на територията община 
Опака, област Търговище. 

По двата проекта са 
изпълнени локални ремон-
ти и възстановяване на 
пътната конструкция. 
Положени са основни, из-
равнителни и износващи 
асфалтови пластове, нови 
облицовани окопи, банке-
ти, бетонови бордюри и 

тротоари. Ремонтирани 
са били и мостовите съо-
ръжения при селата Горско 
Абланово и Крепча. Подо-
брено е и отводняването 
на пътните участъци. 
Строително-монтажните 
дейности на лот 51 са из-
пълнени от ДЗЗД „Царевец 
2013“. Стойността на до-
говора е 10 505 461,92 лв. с 
ДДС, а строителният над-
зор е осъществен от „Пъ-
тинвестинженеринг“ АД за 
186 672 лв. с ДДС. Изпълни-
тел на лот 54 е „Пътинже-
нерингстрой-Т” ЕАД, като 
договорът за строител-
ство е за 8 946 983,33 лв. 
с ДДС, а за надзор, извър-
шен от „Рутекс” ООД - за 
191 520 лв. с ДДС.

Проектите от петия 
етап на ОП „Регионално 
развитие 2007 - 2013“ се 
съфинансират от Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие и националния 
бюджет.

изградената част от АМ 
„Хемус” след Ябланица до 
път III-307. Втората част 
от конкурса е за отсечка-
та от шосе III-307 до път 

II-35 (Плевен – Ловеч), коя-
то е около 36 км. Общата 
прогнозна стойност на по-
ръчката е 434 млн. лв. без 
ДДС. От тях 168 млн. лв. 

са предвидени за обособе-
на позиция I, а останалите 
266 млн. лв. са за недоиз-
градения участък от III-307 
до II-35. 

Мирослав Еленков

61% от българите искат да почиват в 
страната, но при условие че имат информа-
ция. Това съобщи министърът на туризма 
Николина Ангелкова по време на прескон-
ференция, на която представи кампания за 
насърчаване на вътрешния туризъм. „Напра-
вено е социологическо проучване за нагла-
сата на българите да почиват в страната. 
Резултатите сочат, че хората са склонни 
да пътуват из страната, но нямат информа-
ция къде могат да почиват и да прекарват 
свободното си време”, заяви Ангелкова. 

Тя призна, че голям проблем за посещае-
мостта на родните туристически обекти 
се оказва лошата инфраструктура до някои 
от тях. Необходимо е да бъдат заделени 
средства и за социализацията им.

Концепцията на кампанията е „Обиколи 
България, открий мястото“. По време на 
пресконференцията беше показан телеви-
зионен клип, който разказва историята на 
деца, които чрез игра на криеница намират 
скритите места за туризъм в България. 
50 малко познати обекта ще са фокус на 
кампанията. Сред тях са крепостта Тра-

янови врата край София, Драгоманското 
блато (отново в близост до столицата), 
Земенският манастир до Перник, както и 
Музеят на киселото мляко, също в района 
на миньорския град.

Министерството ни препоръчва да ви-
дим античната крепост в Монтана, ет-
нографския комплекс във Враца, крепостта 
Кастра Мартис в град Кула, както и мест-
ността Чипровци в Монтана.

По родното Черноморие препоръчва-
ните места за посещение са Античната 
куполна гробница в Поморие, тракийско-
то светилище Бегликташ в Приморско, 
крепостта Русокастро в община Камено, 
скалните манастири край Провадия, Чудни-
те скали в община Дългопол и раннохрис-
тиянската базилика в близост до Варна.

В Централна и Южна България отбе-
лязаните обекти са тракийската могила 
Голяма Косматка край Стара Загора, еко-
пътеката Бяла вода в Калофер, Каменните 
гъби в село Бели бряст, както и каньонът 
на водопадите в Смолян.

Природен парк Беласица и праистори-
ческото светилище Градище са препоръч-
ваните места в Благоевградска област.

Емил Христов

В Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020“ е заложен финансов 
ресурс от 472 млн. лв. по оста за град-
ско развитие. Задачата на нашата стра-
на обаче е да изработи специални меха-
низми, които да позволят тези пари да 
бъдат вложени в доходоносни проекти и 
съответно след години да си върнем ин-
вестицията. Това каза зам.-министърът 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството и ръководител на УО на ОПРР Де-

ница Николова по време на кръгла маса, на 
която бе обсъдено прилагането на финан-
сови инструменти при изпълнението на 
проекти по програмата за 2014 – 2020 г.

„За България е изключително важно да 
намерим подхода между публичните власти 
и частните инвеститори, защото само 
така бихме могли чрез средствата на ЕС 
да постигаме по-големи резултати от вло-
жените средства“, коментира Николова. В 
кръглата маса участваха представители 
на търговски банки, финансови институции, 
НСОРБ, КРИБ и др.

Емил Христов

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
ще управлява и съхранява в дигитален 
вид цялата информация и документация 
за проектите по ОП „Транспорт“. Това 
стана ясно по време на представянето 
на завършения проект „Разработване и 
въвеждане на управленската информа-
ционна система (УИС) за мониторинг на 
изпълнението на всички проекти на Аген-
ция „Пътна инфраструктура“, финансира-
ни по Оперативна програма „Транспорт 
2007 – 2013“. Разработчик е „Абати“ АД. 
Договорът е на стойност от 269 хил. лв. 
без ДДС.

Според създателите на системата 
тя ще улесни мониторинга при усвоява-
нето на европейските средства и ще по-
виши бързината, контрола и цялостното 
изпълнение на проектните дейности на 
всяко ниво на управление на инфраструк-
турните проекти. Основните й функции 
са свързани със съхраняването, обработ-
ването и обмена на данни, информация 

и документи между АПИ и Управляващия 
орган на ОПТ. Системата е централи-
зирана, уеб базирана, с персонализиран 
достъп, гарантиращ защита на данни-
те. Ще бъде позволено въвеждането на 
техническа и финансова информация по 
целия проектен цикъл – програмиране, 
изпълнение, мониторинг, контрол и оцен-
ка на всеки проект, както и аналитич-
на информация за отделните договори 
и детайлни справки за изпълнението на 
проектите и договорите. Проектът се 
съфинансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и националния бю-
джет чрез ОПТ.
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Инж. Георги Изворов, изп. директор на „Строймонтаж” ЕАД:

Изпълнението дори на най-малкия обект е предизвикателство 

Мартин Славчев

Инж. Георги Изворов, 
изп. директор на „Строй-
монтаж” ЕАД и председа-
тел на ОП на КСБ - Раз-
град, е роден през 1967 г. 
Целият му живот, с из-
ключение на войнишките 
и студентските години, е 
свързан с града от Лудо-
горието. 

Строителят завършва 
средното си образование 
в Математическата гим-
назия в Разград, а висше-
то в УАСГ - София, със 
специалност „Промиш-
лено и гражданско стро-
ителство“. Има и след-
дипломна квалификация 
в УНСС - „Международно 
право и външна търговия“.

„Като повечето коле-
ги и аз съм потомствен 
строител. Баща ми беше 
технически ръководител, 
а майка ми счетоводител 
в Домостроителния ком-
бинат. Започнах своята 
кариера като помощник 
технически ръководител 
в СМК. Когато завърших 
УАСГ през 1992 г., нямаше 
такова търсене на мла-
ди специалисти, каквото 
има сега. Дори напротив, 
много колеги от универси-
тета се преориентираха 
към други поприща. Стаг-
нацията в бранша беше 
голяма, а възможностите 
за реализация почти ни-
какви. Малко хора иска-
ха да работят в такива 
условия. Според мен към 
момента вече се усеща 
липсата на инженери, 
завършили през деветде-
сетте години на миналия 
век, които сега биха били 
в най-плодотворната си 
от професионална гледна 
точка възраст. 

Впоследствие бях про-
изводствен директор в 
частна фирма. Преди де-
ветнадесет години запо-
чнах работа като главен 
инженер, а от седемна-
десет години съм изп. 
директор на „Строймон-
таж“ ЕАД – Разград”, раз-
казва инж. Изворов. 

През годините стро-
ителят участва в изпъл-
нението на редица инте-
ресни обекти. „Нашето 
дружество се занимава 
с асфалтопроизводство 
и асфалтополагане, как-
то и с  изграждане на 
обекти от инфраструк-
турното строителство. 
Последните по-големи и 
интересни проекти, кои-
то завършихме, са бла-
гоустрояване на седем 
квартала извън централ-
ната част на Разград, 
„Вертикални планировки 
на тренировъчна база и 
стадион „Лудогорец“, „Из-
граждане на трета лен-
та за движение на път 
I-2  Русе - Варна в частта 
му, попадаща в Разградска 

област“, „Изграждане ин-
фраструктурата на биз-
нес зона „Перистър”, гр. 
Разград“, „Улична инфра-
структура на Източна и 
Западна промишлени зони 
на гр. Разград“. В момен-
та най-големият обект, 
по който работим, е за 
благоустрояване на цен-
тралната градска част“, 
споделя председателят 
на ОП на КСБ - Разград. 

Според инж. Георги Из-
воров изпълнението дори 
и на най-малкия строите-
лен проект е предизвика-
телство. 

„Може да звучи като 
клише,  но  смятам,  че 
трябва да подхождаме с 
цялото си внимание към 
всичко, с което се захва-
щаме, и с уважение към 
човека отсреща - който 
ни е гласувал доверие да 
ни повери своите сред-
ства, за да му построим 
къща или фабрика. Моето 
желание е  в професиона-
лен план да достигнем ни-
вото на европейските си 
колеги като технология, 
организация, техническа 
обезпеченост и, разбира 
се, следствието от всич-
ко това – заплащането”, 
казва той.  

Камарата на строителите в България е нашето обе-
динение. На тези, които обичаме професията си и оси-
гуряваме прехраната на своите семейства със строи-
телство. 

Като председател на ОП на КСБ - Разград, въпросът, 
на който най-често отговарям, е „Какво прави тази Ка-
мара за мен?“ Почти съм сигурен, че това е така и с 
останалите колеги, председатели на ОП-та. Трябва да 
осъзнаем, че всеки от нас е Камарата и според силите 
и възможностите си трябва да работим за издигане на 
нейния авторитет пред обществото. А нашите общи 
проблеми да се опитваме да разрешим вътре в Камара-
та. Трябва да престанем да се делим на малки и големи, 
на софиянци и провинциалисти и т.н. и да осъзнаем, че 
основните трудности са общи. 

Определено мога да заявя, че това, което се прави по 
въпроса с обучението на кадри в строителството и из-
работването на единен класификатор за видовете СМР 
и правилник за тяхното изпълнение, е много необходимо 
и важно за нашата дейност. 

Относно промените в ЗОП смятам, че трябва да се 
върви към правилник за неговото приложение, отнасящ се 
за строителството. Според мен не е трудно да се уни-
фицират процедурите по допустимост на кандидатите 
и избор на изпълнител, като за последното се въведат 
точни числови измерители. Убеден съм, че това не е тол-
кова страшно, ако се унифицират и договорите, включат 
се  необходимите неустойки и се изготви единният кла-
сификатор на СМР с правилник за тяхното изпълнение. 
При това положение смятам, че в повечето от случаите 
нереалистичните предложения ще бъдат избегнати, а 
ефектът върху пазарната среда във времето ще е голям. 
За готвените частични промени в ЗУТ съм негативно 
настроен, че ще подобрят и облекчат по някакъв начин 
нашата работа, защото смятам, че неговата философия 
е сбъркана още в частта му, касаеща участниците в 
инвестиционния процес и техните задължения и отго-
ворности. 

Женен съм и имам две деца. 
Дъщеря ми избра да учи „Право” 
в Англия, а синът ми, който е на 
четиринадесет години, за до-
бро или лошо говори, че иска да 
се занимава със строителство, 
но ще видим.

Запален ловец съм. Използ-
вам всеки удобен случай да на-
рамя пушката. Всяко докосване 
до природата ми дава усещане-
то за съвършенство, помага да 
стоя здраво стъпил на земята 
и да отсявам истинските неща 
от преходното и фалша. 

Обичам много и спорта. Всяка седмица играя баскетбол с приятели. Не пропус-
кам футболен мач на родния „Лудогорец“  и любимия „Ливърпул“. 

Модерната тренировъчна база 

на „Лудогорец” - „Гнездо на орли”

Снимки Мирослав Еленков и личен архив
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Доц. д-р Румяна 
Захариева, 
проф. д-р инж. 
Борислав Белев, УАСГ

Възражда се интере-
сът към строителство 
със сламени бали – по све-
та, а и у нас. Причината за 
това е, че този позабравен 
материал представлява 
атрактивна алтернатива 
на масово използваните 
продукти за ограждащи 
стени (тухли и блокове 
от керамика и газобетон) 
– те са по-евтини, имат 
много малък екологичен (в 
частност – въглероден) 
отпечатък, добри топ-
лоизолационни качества, 
изграждането с тях е 
просто, а помещенията 
се отличават със здраво-
словен микроклимат. Това 
съчетание на социални, 
екологични и икономически 
предимства прави сламе-
ните бали привлекателен 
материал за направата на 
неносещи стени на нис-
коетажни сгради, вписва-
щи се в концепцията на 
т.нар. устойчиви архитек-
тура и строителство. 

Известни са редица 
системи за изграждане 
със сламени бали, но съ-
ществуват трудности 
пред използването им у 
нас. Те са нестандартен 
продукт, за който няма 
метод за оценяване на 
съответствието, няма 
запазени традиции, а из-
ползването на чуждия 
опит изисква адаптиране 
към българските условия 
(например висока сеизмич-
ност).

Първи опит да се пре-
одолеят тези пречки е 
направен с провеждане-
то на изследвания в ЦНИП 
при УАСГ по задание на 
Сдружение „Селище Зеле-
но училище” в сътрудни-
чество с Асоциацията за 
строителство с естест-
вени материали (АСЕМ). 
Дефинирани са същест-
вените характеристики 
на сламени бали на база 
житни култури (ръж или 
пшеница), пристегнати 
чрез двойно прошнурова-
не, за направата на нено-
сещи ограждащи стени, с 
които да се осигури пос-
тигането на основните 
изисквания към строежи-
те съгласно Регламент 
305/2011 на Европейския 
парламент за строител-
ните продукти. Въз осно-
ва на извършените ста-
тически и оразмерителни 
изчисления са направени 
изводи и препоръки за 
приложимостта на зеле-
ния материал за изграж-
дане на стени на сгради 
в условията на България 
съобразно изискванията 
на българските норми и 
стандарти и натоварва-
нията от вятър и земе-
тръс. Настоящата пуб-
ликация прави достъпни 
за по-широка аудитория 
изследванията и резул-
татите от тях.

Методи за строителство 

със сламени бали

В световната прак-
тика са се утвърдили два 
основни метода на строи-
телство: 

• Когато сламените 
бали имат и носещи ос-
вен ограждащи функции 
– т.нар. метод Nebraska 
Style/Load-bearing [1]. Те се 
поставят една до друга, 
като всеки следващ ред 
се разминава с предишния 
с половин бала.

Особено важно е изпъл-
нението на детайлите - на 
връзките на материала 
един с друг и към обрам-
чващите дървени пояси в 
долната и горната част на 
стените, за да се избегне 
деформирането на сте-
ната, подложена на вер-
тикално натоварване от 
покрива и на хоризонтални 
въздействия. Вратите и 
прозорците се поставят 
в дървени рамки, като се 
ограничава големината на 
отворите, тъй като те 
нарушават структурната 
цялост на стената.

Предимството на този 
начин на строителство 
е, че се минимализира из-
ползването на дървен ма-
териал при изграждането 
на конструкцията на по-
стройката. Швейцария и 
Австрия са страните в 
Европа, където Nebraska 
Style/Load-bearing се е на-
ложил като легитимна 
система за едноетажни 
постройки. 

• Когато сламените 
бали имат само огражда-
ща (топлоизолационна) 
функция и поемат нато-
варванията от собстве-
но тегло (самоносещи 
стени), а натоварванията 
от покрива се поемат от 
дървена или друг тип кон-
струкция – т.нар. Framed 
Structures/Post-and-Вeams 
method [1, 2]. Те са поста-
вени в междуосията на 
дървената конструкция 
като пълнежни елементи, 
които изграждат равни-
ната на стената и обра-
зуват структурна цялост 
с рамката на дървената 
конструкция. От значи-
телна важност тук е да 
се създаде интегритет на 
стените, който да гаран-
тира тяхната способност 
за поемане на хоризонтал-
ните усилия от вятър и 
земетръс.

Същевременно за ста-
ри или лошо топлоизолира-
ни сгради е възможно ре-
шение с допълнителното 
монтиране на топлоизо-
лационен слой от сламени 
бали.

По този начин се пови-
шава енергийната ефек-
тивност на зданието 
при ниска себестойност 
на инвестицията. Бали-
те трябва да бъдат или 
фиксирани към съществу-
ващите стени, или да се 
монтират в самостоятел-
но изградена конструкция 
(рамка). Този вариант дава 
възможност да се монти-

ра дъсчена обшивка и така 
да се осигури вентилация 
между нея и сламените 
бали. 

Свойства на сламените 

бали

Физико-механичните 
изпитвания са извършени 
в Университетска строи-
телна изпитателна лабо-
ратория (УСИЛ) към УАСГ 
и НИИСМ ЕООД. Здравно-
екологичната оценка е из-
готвена от лаборатория 
„Лаборекс” ЕАД към МЗ 
(сега част от НЦОЗА към 
МЗ). Използвани са и пуб-
ликации на FASBA (Съюз за 
строителство със слама, 
Германия). 

По отношение на опре-
делянето на съществени-
те им характеристики е 
възприето те да се изпит-
ват съгласно изисквания-
та на серията стандарти 
БДС EN „Топлоизолационни 
продукти за строител-
ството”. Определени са 
геометричните размери, 
отклоненията от право-
ъгълността по дължина, 
широчина и височина и 
равнинността по висо-
чина при налягане 250 Pa. 

Изследвани са вариациите 
в обемната плътност и 
влажността при различни 
топловлажностни условия, 
хигроскопичността по 
маса и водопоглъщането 
при кратковременно час-
тично потопяване. Уста-
новено е, че във въздушно 
сухи условия (температу-
ра 20 ± 3 °С и отн. влаж-
ност 65 ± 5%) равновес-
ната влажност по маса е 
от порядъка на 5 - 6% и се 
постига след съхранение 
около 10 месеца. Изслед-
вано е поведението при 
натиск, като са определе-
ни напрежението при 10% 
относителна деформация, 
модулът на еластичност 
и характеристиките на 
пълзенето – фиг. 1. Дъл-
готрайните деформации 
от пълзене са от порядъка 
на 19 mm или 

cr
 = 5,2% при 

максимална екстрапола-
ция (3,5 години съгласно 
БДС EN 1609).

Във връзка с изис-
кванията за икономия на 
енергия и топлосъхране-
ние е определен коефици-
ентът на топлопровод-
ност, който е от порядъка 
на 0,048 W/m.K (определен 
по БДС EN 12 667). Тази 

стойност класифицира 
сламените бали като ви-
сокоефективен топлоизо-
лационен материал и поз-
волява постигането на 
много ниски стойности 
на топлопреминаване на 
ограждащите стени с тях 
– от порядъка на 0,10 - 0,12 
W/m2.K за бали с широчина 
40 - 50 cm. За сравнение  
референтните стойно-
сти за стени по Наредба 
7 за енергийна ефектив-
ност, топлосъхранение 
и икономия на енергия в 
сгради (ред. от 2009 г.) са 
три пъти по-високи (0,35 
W/m2.K). Следователно в 
сградите със стени от 
сламени бали има възмож-
ност да се реализира съ-
ществена икономия – до 
75% (по литературни дан-
ни [3]). 

Проведените изследва-
ния в „Лаборекс” ЕАД показ-
ват, че при влажност  на 
балите до около 14% в тях 
няма условия да се разви-
ват плесени и гъбички. Из-
мерено е добро сцепление 
(по БДС EN 1015-12:2003) на 
сламените бали с глинена 
мазилка – около 25 кРа. 
Съгласно доклад на FASBA 
относно реакцията на 
огън на продукт „Система 
от сламена бала, покрита 
с глинена мазилка”, по ме-
тод по DIN EN 13501-1: 2007 
(еквивалентен на БДС EN 
13501-1) материалът се 
класифицира по реакция на 
огън, като B – s1, d0. Огне-
устойчивостта на стени 
със сламени бали може да 
варира от 30 до 120 минути 
в зависимост от посоките 
на сламките, дебелините 
и материала на глинените 
мазилки, което позволява 
употребата им в различни 
категории сгради [4]. 

Минимални изисквания 

Въз основа на про-
ведените изпитвания и 
изчисления, с отчитане 

на изискванията за дъл-
готрайност на стените 
и здравословни условия на 
обитаване са формулирани 
минимални критерии към 
сламените бали: те тряб-
ва да имат стандартни 
размери (широчина 45 - 
50 см, дължина 85 - 90 см, 
височина 35 - 37см), като 
връзките, с които е извър-
шено балирането, да не са 
метални; обемната плът-
ност във въздушно сухо 
състояние да не е по-ниска 
от 80 кг/м3; влажността 
на сламата да не е по-ви-
сока от 12 - 14%, като е 
препоръчително трети-
рането им с фунгицид. 
Препоръчва се контролно 
измерване на влажността 
непосредствено преди из-
граждане на стените с ня-
кой от известните в прак-
тиката уреди. Модулът 
на еластичност Е20 при 
натоварване на натиск на 
материала в стандартно 
(легнало) положение, съот-
ветстващ на натискови 
напрежения във вертикал-
но направление 20 kPa, да 
не е по-нисък от 150 kPa. 
Не се допуска влагане на 
бали със следи от загни-
ване или плесени, както 
и на материали с разхла-
бени връзки. Не се допус-
ка овлажняване на вече 
изградените стени от 
материала поради клима-
тични въздействия (дъжд, 
сняг) или мокри процеси на 
строителната площадка, 
с изключение на измазва-
нето на стените.

Конструктивни решения 

за изграждане на стени от 

сламени бали

Разгледани са две кон-
структивни решения за 
изграждане на неносещи 
стени от сламени бали: с 
нагъсто разположени вер-
тикални дървени стойки 
и с по-голямо разстояние 
между колоните. Устано-
вено е, че от двата въз-
можни начина за полагане 
на балите при изграждане 
на стени е по-подходящ 
този, при който балите 
се редят на по-широка-
та си стена (дебелина на 
стената b = 45–50 см), а 
не „на ребро” (дебелина 
на стената h = 35–37см) 
- фиг. 2. Този начин има 
предимства както от 
топлотехническа, така и 
от конструктивна гледна 
точка.

При решението с на-
гъсто разположени вер-
тикални дървени стой-
ки стъпката е равна на 
дължината на сламените 
бали (l = 85–90 см). Пред-
почита се конструктивна-
та височина на напречно-
то сечение на стойките 

Фиг. 2. Основни размери на стандартна бала с две връзки

Фиг. 1. Изследване на якостно деформационното поведение
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да е равна на широчината 
на материала b =  45–50 
см, което налага те да се 
проектират и изготвят 
като двуделни колони или 
елементи с 2Т сечение, 
което се състои от пояси 
от талпи или бичмета и 
стебло от водоустойчив 
шперплат или водоустой-
чив OSB. След изграждане 
на носещата конструкция 
на стената балите се 
полагат във вертикални 
редове между дървени-
те стойки. Препоръчва 
се отворите за врати и 
прозорци също да бъдат 
с широчина, равна или 
кратна на дължината на 
балите. В противен слу-
чай те трябва да бъдат 
обрамчени с дървени еле-
менти, надеждно свързани 
към основната конструк-
ция, а използваните около 
тях бали с нестандартни 
размери да имат плът-
ност, не по-ниска от тази 
на стандартните мате-
риали.

При решението с по-
голямо разстояние между 
колоните също се препо-
ръчва стъпката на ко-
лоните да е кратна на 
дължината, но не е задъл-
жително височината на 
напречното сечение на 
колоните да е равна на 
широчината на балите. 

На всеки хоризонта-
лен ред се полагат със 
застъпване на тези от 
по-долния ред, равно на 
l/2, където l е дължината 
на отделната бала. Така 
вертикалните фуги са 
разместени една спрямо 
друга, подобно на тради-
ционната превръзка при 
изпълнение на тухлени зи-
дове. Като частен случай 
тези стени могат да се 

изготвят под формата на 
панели с по-висока степен 
на завършеност (напр. из-
мазване), които се транс-
портират и монтират 
на площадката. Общите 
(еднакви) компоненти и 
на двете конструктивни 
решения са: ивичен фун-
дамент с широчина, не 
по-малка от широчината 
на балите; долна хори-
зонтална опорна рамка; 
горна хоризонтална рам-
ка; дървени елементи, 
обрамчващи отворите за 
врати и прозорци; прос-
транственото укрепване 
с допълнителни диагонал-
ни елементи (подкоси) или 
дървени шайби със стебла 
от шперплатови или OSB 
плоскости, които осигуря-
ват необходимата кора-
вина и носимоспособност 
за хоризонтални товари, 
действащи в равнината 
на стената. Наличието 
на самостоятелна носе-
ща дървена конструкция 
дава възможност покри-
вът да бъде изграден, 
преди да започне изпъл-
нението на външните 
стени от сламени бали, с 
което се намалява рискът 
от тяхното овлажняване 
при неблагоприятни ме-
теорологични условия по 
време на изграждането 
и се дава възможност за 
удобно съхраняване на ба-
лите непосредствено на 
площадката.

Всяка ивица от сте-
ната с условна дължина, 
равна на 1 м, може да се 
разглежда като еквива-
лентна колона със став-
но опиране в краищата 
си, която е подложена 
на натиск с огъване под 
действието на собстве-
ното тегло, вертикална 

сила и хоризонтално на-
товарване от вятър или 
земетръс.

И з п о л з в а н е т о  н а 
предварително напря-
гане (компресиране на 
стените във вертикал-
но направление) е важно 
условие за повишаване 
на тяхната носимоспо-
собност за хоризонтални 
товари, защото натис-
ковите напрежения от 
собственото тегло на 
балите са твърде ниски 
поради малката обемна 
плътност на материала. 
Компресирането на сте-
ните от сламени бали има 
и други предимства - по-

стига се почти пълно ели-
миниране на пълзенето се 
уплътняват хоризонтал-
ните и вертикални фуги 
между отделните еле-
менти, което повишава 
коравината на стените 
и триенето по контакт-
ните повърхности. По 
този начин се намалява 
и рискът от напукване на 
мазилката. Компресира-
нето на стените обаче 
може да породи проблеми 
с тяхната устойчивост, 
поради което следва да 
се определи критичното 
натоварване (напр. по 

класическата формула на 
Euler). Действителната 
(контролируема) сила на 
предварително напрягане 
следва да е с около 20% 
по-висока от теоретич-
но необходимата, тъй 
като е наблюдавана ре-
лаксация и пълзене през 
първите няколко месеца 
след изграждане на по-
добни стени. Известни 
загуби на предварително 
напрягане може да се по-
лучат и вследствие под-
даваемост на основния 
дървен носещ скелет на 
зданието.

Прието е нормативно 
налягане от вятър wm≤ 

0,60 kN/м2 (Наредба №3 
от 2005 г.). За коефици-
ента на реагиране на 
стени от сламени бали 
в направление, перпенди-
кулярно на вертикална-
та им равнина, е приета 
една по-консервативна 
стойност R = 0,8 (Наред-
ба №2 от 2012 г.). Задъл-
жителното двустранно 
измазване на стените, 
което в сеизмични райони 
следва да включва и ар-
миращи мрежи, повишава 
допълнително коравина-
та на стените за хори-
зонтални въздействия и 
променя тяхното пове-
дение под натоварване, 
като ги превръща в ана-
лог на сандвич-панелите 
с външни носещи слоеве и 
вътрешен топлоизолацио-
нен слой [5]. 

Този резерв не е от-
читан, но той би повишил 
значително експлоата-
ционната сигурност на 
неносещите (самоносе-
щите) стени от сламени 
бали. 

Изводи и препоръки 

Въз основа на направе-
ните статически и ораз-
мерителни изчисления и 
проучвания на публикаци-
ите по проблема и в ре-
зултат на изпитванията 
за определяне на физико-
механичните показатели 
на сламените бали могат 
да бъдат направени след-
ните по-важни изводи и 
препоръки:

1) Трябва да отгова-
рят на минималните изи-
сквания, дадени в т. 3.2.

2) За постигане на 
необходимата носимос-
пособност и интегритет 
на стените за директно 
приложените върху тях 
хоризонтални товари от 
вятър и земетръс следва 
да се спазват и редица 
конструктивни изисква-
ния - фиг. 3. 

3) При проектиране-
то и строителството на 
неносещи (самоносещи) 
стени от сламени бали 

следва да предприемат и 
мерки, осигуряващи екс-
плоатационна годност и 
дълготрайност на стени-
те, например оформянето 
на стреха и/или поставя-
нето на външна предпазна 
обшивка, повдигането над 
терена и полагането на 
първия ред бали на корава 
основа и върху хидроизо-
лационна мембрана, избяг-
ването на метални пръти 
и/или вложки, и/или мрежи 
поради потенциална опас-
ност от конденз и др.под.

В заключение,  сла-
мените бали от житни 
култури, отговарящи на 
дефинираните минимал-
ни изисквания, могат да 
бъдат използвани за из-
граждането на неносещи 
(самоносещи) стени на 
нискоетажни сгради с 
дървена конструкция при 
спазване на посочените 
правила и препоръки. За 
всяко конкретно прило-
жение на сламените бали 
като строителен мате-
риал за неносещи (само-
носещи) стени в проек-
та на здание могат да 
бъдат включени и други, 
по-детайлни изисквания 
и предписания относно 
качествата на балите и 
метода на изграждане.
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Фиг 3. Стабилизиране с хоризонтални обрамчващи елементи и дървени шишове (1) бали; (2) долна опорна рамка; (3) горна 

обрамчваща рамка; (4) междинен хоризонтален пояс; (5) колони; (6) диагонални елементи; (7) дървени шишове
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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
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Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) 
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 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

Проф. Гуглев, какво е да 

ръководите единствения 

специализиран изследова-

телски институт, в кой-

то се провеждат научни 

изследвания, свързани с ре-

шаването на теоретични 

проблеми и иновационни 

задачи в сферата на стро-

ителството?

В предмета на дей-
ност на нашия институт 
са научните изследвания 
и иновациите в строител-
ството. Скоро правихме 
класификация на общест-
вените сгради в областта 
на образованието, науката, 
здравеопазването, култу-
рата и изкуствата. Анали-
зирахме съвременните по-
знания и разбиранията на 
обществото в тази насока 
и се натъкнахме на една 
особена ситуация. Според 
публикации на БАН в Бъл-
гария научни изследвания 
са се правили и се правят 
само в Академията и във 
висшите учебни заведения, 
което не е вярно. От 1956 
г. в страната са създадени 
научни институти, които 
работят по иновационни 
проекти в областта на 
приложните науки, свърза-
ни с  материалната сфера 
на икономиката. Голяма 
част от тях след проме-
ните през 1989 г. прак-
тически бяха закрити или 
преобразувани в бюджетни 
организации. НИСИ е може 
би единственият научноиз-
следователски институт, 
който напълно е запазил 
предмета си на дейност и 
функционира на собствена 
стопанска сметка като 
търговско дружество.

Това означава ли, че 

бюджетът не ви дотира?

Да, точно това означа-
ва. НИСИ не е вторичен раз-
поредител на средства от 
държавния бюджет. Нашият 
принципал  МРРБ или други 
субекти от изпълнителна-
та държавна или общински 
власти могат  да ни възла-
гат за изпълнение задачи 
след провеждане на конкурс 
в съответствие със Закона 
за обществените поръчки. 
Ние работим по специал-
ността и предмета си на 
дейност. От нашите зна-
ния, умения и възможности 
има обществена потреб-
ност и сме търсени не само 
в страната, но и в чужбина. 

Въпреки икономиче-
ската криза пазарните ни 
позиции на строителния 
сектор в страната и съсед-
ните балкански държави са 
трайни. 

В УАСГ също се занима-

ват с подобни изпитания 

и изследвания.

Да, но сравнението не 
е коректно - нито като 
обем, нито като обхват, а 
и техническата специали-
зация и професионален опит 
на нашите сътрудници се 
различават съществено. 
Институтът разполага с 
лаборатории и изпитвател-
на техника, каквито няма 
на друго място не само в 
страната, но и на Балкан-
ския полуостров. Пример 
за това са лабораториите 
ни по „Строителна физи-
ка” и силовите стендове в 
тази по „Строителни кон-
струкции”. Затова Преди 
две години проведохме мо-
делно изпитване на сто-
манобетонните елементи 
от тунелната облицовка 
за втория метродиаметър 
на Софийското метро по 
поръчка на изпълнителя 
- турската фирма „Доуш 
Иншаат”. По тяхна инфор-
мация аналогични изпитва-
ния преди са правени само в 
Германия. 

Институтът е създа-
ден преди повече от 115 го-
дини  именно за провеждане 
на професионални изпитва-
ния и изследвания в облас-
тта на строителството. 

Основната функция на 
висшите училища и уни-
верситети е обучение на 
студенти. През последни-
те години се наблюдава 
повишена активност на 
академичния състав за из-
следователска дейност, а 
по финансови причини и за 
експертно-консултантска 
и проектантска практика. 

Направете сравнение 

между вашите четири ла-

боратории и тези в стро-

ителните ВУЗ-ове.

Не бих желал да правя 
това сравнение, тъй като 
то няма да се възприеме 
като безпристрастно от 
колегите, работещи във 
висшите училища, а за 
заетите в строителния 
бранш разликите са добре 
известни.

Ще отбележа само, че 
нашите лаборатории са 
акредитирани съгласно из-
искванията на БДС EN ISO 
17025. В процедура сме и за 
акредитация като контрол-
но-изпитвателен център по 
строителство в съответ-
ствие с БДС EN ISO 17020.

Лицето за оценка на 
съответствието при ин-
ститута е нотифицирано 
за оценка на съответстви-
ето на строителните про-
дукти в съответствие с 
изискванията на Регламент 

№305/2011г. на ЕС и Съве-
та на Европа с регистра-
ция в официалния регистър 
Nando под №NB – 2032- CPR.

Разкажете за рабо-

тата по някои знакови за 

страната проекти като 

АЕЦ „Козлодуй”.

Да, експертно-консул-
тантската, проектант-
ската и инженеринговата 
дейност при строителната 
реализация на някои стро-
ежи в страната и чужбина 
са част от многостран-
ната работа на институ-
та. Например проектанти 
сме на строителната кон-
струкция на новоизгражда-
щия се храм „Св. Стефан” 

накрая на Южния парк в 
София; наше инженеринго-
во изпълнение са звукоизо-
лационните екрани около 
климатичните агрегати, 
разположени на покрива на 
сградата на МРРБ; кон-
тролните изпитвания за 
оценка на техническото 
състояние на вантовата 
конструкция на стадион 
„Локомотив” в кв. „Надежда”  
също е наша инженерингова 
реализация; осъществени-
ят инвеститорски контрол 
при реконструкцията на на-
ционалния стадион „В. Лев-
ски” е положителен пример 
за защита на обществения 
интерес в инвестицион-
ната дейност; възстано-

вяването след пожар на 
производствен цех „Смоли” 
в „Оргахим” - гр. Русе, как-
то и проектни решения за 
ремонт на резервоари за 
петрол в Гърция, изражда-
не на завод за безалкохолни 
напитки в Македония, сто-
манени силози за зърнени 
храни в Турция и др. са само 
част от положителните 
примери за нашата проек-
тантска и инженерингова 
дейност. 

Понеже попитахте за 
АЕЦ „Козлодуй“ - това е 
история от недалечното 
минало. В периода 1995 - 
1997 г. успяхме да убедим 
тогавашното ръководство 
на централата и Агенци-
ята за ядрено регулиране 
(АЯР)  да подменим систе-
мата за предварително на-
прягане на защитните сто-
манобетонни черупки на V и 
VI енергоблок с нови съвре-
менни системи, които да 
удовлетворяват строгите 
изисквания на Международ-
ната организация за мирно 
използване на атомната 
енергия. Този проект бе 
реализиран изключително 
трудно, но на много високо 
техническо ниво и досега 
всичко е безупречно. 

Каква е историята на 

института?

Той е един от най-
старите в Европа. Само 
немският институт BAM 
(Bundesanstalt fuer Material-
forschung und pruefung) е 
създаден  по-рано от на-
шия. Тази фактология е по-
казателна. През дългата си 
практика съм посетил или 
осъществявал делови кон-
такти с над 80 държави по 
света и, уверявам ви, нався-
къде има подобни на нашия 
институти. 

Занапред предметът на 
дейността му вероятно ще 
остане непроменен. Разви-
тие следва да се очаква по 
отношение формата на фи-
нансиране.

А що се касае до соб-
ствеността - строителни-
те институти по света по 
правило са държавни, което 
ангажира изпълнителната 
власт да полага необходи-
мите грижи за технологич-
ното им обновяване и дал-
новидното управление на 
дълготрайните им активи. 
В тази връзка очакваме и 
нашият принципал да пла-

нира средства за техноло-
гично обновяване.

Как виждате разви-

тието на НИСИ?

Дейността на инсти-
тута е непреходна и неза-
висима от икономическата 
и политическата конюнк-
тура в страната. По време 
на криза би трябвало да се 
инвестира в иновации и ге-
нериране на нови идеи. По-
настоящем основната ни 
цел, за да служим по-добре 
на обществото, е техно-
логичното ни обновяване 
и изграждането на знаещи 
и можещи научни работни-
ци в областта на строи-
телната наука. Добрата 
световна практика учи, че 
целевото финансиране на 
изследователски проекти 
при използване на съвре-
менна техника е гаранция 
за просперитет на обще-
ството в една от най-ста-
рите и непреходни дейнос-
ти - строителството. 

Нееднократно сме за-
явявали нашето очакване 
към държавата за подпо-
магане на научноизследова-
телската ни работа чрез 
осигуряване на капиталови 
средства за купуване на 
съвременна изследовател-
ска техника и създаване на 
условия за иновационна ак-
тивност на строителните 
фирми. 

За постигане на поста-
вените цели за техноло-
гично обновяване на НИСИ 
използваме наличния свобо-
ден ресурс от положител-
ния годишен баланс, но той 
е недостатъчен, тъй като 
потребностите са в ед-
нократен размер на 2 - 2,5 
млн. лв., а възможностите 
ни са до 50 - 80 хил. лв. го-
дишно, като през последна-
та сме инвестирали 50 хил. 
лв. Но времето върви, тех-
нологиите непрекъснато 
се развиват и от година на 
година ще изоставаме, ако 
не проведем скокообразно 
обновяване. С придобива-
нато на съвременна изпит-
вателна техника и оборуд-
ване и с кадрите, с които 
разполагаме, ще достигнем 
добрите европейски и све-
товни практики в изпитва-
телната и иновационната 
дейност. Естествено, това 
ще доведе  до повишаване 
на  техническото ниво в 
отрасъл „Строителство“.

Проф. д-р инж. Румен Гуглев:

Ангажирани сме с изграждането на знаещи 
и можещи научни работници 

Проф. д-р инж. Румен Гуглев е роден през 1951 г. 

в Перник.

Завършва висше образование във ВИСИ (днес 

УАСГ) със специалност „Промишлено и граждан-

ско строителство“. Работи по разпределение 

в „Химпроект”, след което печели конкурс и от 

1978 г. е в НИСИ. Започва  в секция „Стоманобетон-

ни конструкции” като научен сътрудник, ст.н.с. 

II степен и като ст.н.с. I степен. От 1991 г. до 

1997 г. е ген. директор на НИСИ, който от начало-

то на 1998 г. е преобразуван в ЕООД с принципал 

МРРБ. От 2001 г. и понастоящем проф. Гуглев е 

управител на дружеството НИСИ ЕООД. От 2010 г. 

е и хоноруван преподавател на магистърски курс 

във ВСУ „Любен Каравелов”. 

Снимки авторът
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оръжения; обследване и диагностика на техническото 
състояние на строежите; акустична и топлотехническа 
оценка, хидроизолации и антикорозионни защити; техни-
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уникални инвестиционни намерения.
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Георги Сотиров

Не знам колко от вас 
са били свидетели на „из-
обретението“ на наши 
съграждани за измъкване 
скарите на шахтите от 
улиците на големия град. 
Признавам, гениални съсе-
ди живеят на тези тери-
тории. Оборудвали  са  се 
с нещо като „кози крак“, 
но с по-голям извит зах-
ват в долния край. Горни-
ят е закачен на желязна 
хоризонтална опора в ка-
руцата. После преминават 
над шахтата, кончето уж 
случайно спира, съгражда-
нинът ни светкавично за-
кача скарата, тръгва - и в 
колата се озовават… 5 кг 
скрап. Разсъжденията, че 
в новопоявилия се капан 
някой автомобилист може 
да разбие колата си и да 
предизвика катастрофа, 
въобще не преминават 
през закритата с качулка 
глава…

Такива неща си споде-
ляхме групата журналисти 
с работниците от „Софий-
ска вода“ в очакване да се 

срещнем със специалис-
тите от Столичния инс-
пекторат. Поводът беше 
прозаичен - поредното по-
чистване на шахтите по 
бул. „Цариградско шосе“. 
Стефка Енчева – начал-
ник сектор „Инвестицио-
нен контрол“ в общината, 
беше лаконична:

„На територията на сто-

личния град има около 35 

хил. подобни обекта, 

от които годишно 
12 хил. преминават през 
съответното почист-
ване. Първо наши експер-
ти извършват проверка 
на състоянието им. При 
констатирано запушване 
„Софийска вода“ предпри-
ема мерки за оправянето 
на водопропускливостта. 
Това става ръчно или с 

техника. Почистването се 
прави във вертикалната 
част на шахтата, а след 
това, ако е необходимо, се 
продухва и хоризонтална-
та, която води до големи-
те колектори“, добавя тя.

Процесът се налага, 
защото след обилните 
снеговалежи преди десе-
тина дни и отлаганията 
от специализираното 

пръс кане с антиобледени-
тели в момента към шах-
тите се свлича доста кал 
от автомобилните гуми, 
която се натрупва на тях. 
Особена отговорност на 
Столичната община са 
т.н. „проблемни“ съоръ-
жения върху важните за 
транспортната система 
места - кръстовища, на-
товарени улици с авто-
буси, трамваи и тролеи… 
Там шахтите по няколко 
пъти на годината се про-
филактират, за да бъдат 
избегнати евентуални 
запушвания, които биха 
довели до 

проблеми с придвижването 

на гражданите. 

В ниските части на 
столицата – „Подуяне“ на-
пример, ситуациите със 

запушванията са по-чес-
ти и това е разбираемо. 
В кварталите на район 
„Искър“ – „Абдовица“ и „Д. 
Миленков“, които са по по-
речието на р. Искър, също 
често има затлачвания. 
Към този момент, както 
ни увери Енчева, няма ус-
ложнения, а  постоянно 
действащ оперативен 
щаб е в непрекъсната 

връзка с районните кме-
тове и с експертите от 
Дирекция  „Обществен ред 
и сигурност“.

Длъжни сме да при-
помним, че Столичната 
община предприе почист-
ване на дъждоприемните 
шахти и канализацията в 
София още през лятото, 
когато в Западна България 
бяха проливните валежи. 
Тогава кметът Йорданка 
Фандъкова разпореди дей-
ности из цялата терито-
рия на големия град.

По същото това вре-
ме за първи път от много 
години започна почиства-
нето на подземните речни 

корита –  реките, които не 
се виждат от гражданите 
и някои от тях минават 
под центъра на мегапо-
лиса. Процесът бе планов 
и стана в условията на 
добра организация. За нея 
Фандъкова сподели, че би 

била още по-добра тога-
ва, когато изграждането 
на канализацията за от-
веждането на дъждовна-
та и отпадъчната вода 
наистина стане основен 
приоритет. Не е тайна, че 

много от крайните квар-

тали нямат канализация 

и там проблемите въз-
никват най-често. Става 
дума за „Горна баня“, „Овча 
купел“, районите зад Око-
ловръстното шосе и т.н. 
Впрочем, след като спе-
циализираните автомо-
били на „Софийска вода“ 
заминаха нагоре по бул. 

„Цариградското“, за да си 
вършат ежедневната ра-
бота, нашият екип тръгна 
обратно из другите сто-
лични булеварди.

На кръстовището на 
бул. „България“ и бул. „Гоце 
Делчев“ няколко лели от 
временната заетост 
разбиваха замръзналите 
буци лед покрай спирки-
те и после ги товареха на 
камионетката. Явно бяха 
инструктирани да не ги 
трупат върху шахтите, 
както доскоро се правеше. 
Разбира се, официалното 
трасе към „Бояна“, от къ-
дето сутрин и вечер два 
супер автомобила с вклю-
чени синьо-червени свет-
лини възвестяват начало-
то и края на управленския 
ден на държавния глава, не 
е мерило за чистотата в 
големия град. Тук за отбе-
лязване е, че след ремон-
та на трамвайната линия 
№7 всички информацион-
ни табели по спирките, 
дори и соларните, които 
в мрачното зимно време 
не виждат захранващото 
слънце, работят отлично 
даже късно вечер.

Не мога да не спомена, 
че и проблемите с левия 
завой на това натоваре-
но място бяха точно и със 
съответните инженерни 
решения отстранени. На 
същото това натоварено 
кръстовище има  пет ав-
тобусни линии, трамвайна 
линия, няколко маршрутни 
трасета и поне две сто-
янки за таксита. Като 
добавим линейките и пра-
вителствените кортежи, 
ситуацията става ясна…

На дневен ред е Сто-
личната община да даде 
на концесия всичките 2482 
спирки на градския транс-
порт. Срещу правото да 
поставят павилиони за 
продажба на вестници и 
дребни пакетирани стоки 
или рекламни съоръжения 
концесионерите ще тряб-
ва да инвестират 20,4 
млн. лв. в изцяло нови сто-
янки. От тези 2482 спирки 
само 1002 имат навеси, а 
837 от тях определено са 
в лошо състояние. 

Защо подхващаме тази 
тема, след като основна-
та цел на този репортаж 
са шахтите по улиците? 

Защото е важно струп-
ванията на такива съоръ-
жения и като следствие 
опаковките на продавана-
та в тях стока да не за-
минават… в шахтите. С 
всичките последствия от 
запушванията. 

А също и защото тези 
павилиони ще дадат 

допълнително поле  

за работа основно  

на малките строителни 

фирми.

Предложението е стро-
ителството на спирките 
да се раздели на 4 пакета, 
като една и съща фирма 
ще може да кандидатства 
за максимум два, за да се 
избегне монополното поло-
жение, обясни кметът Йор-
данка Фандъкова. В първия 
влизат 564 спирки в райо-
ните „Лозенец“, „Изгрев“, 
„Триадица“, „Студентски“, 
„Младост“ и „Панчарево“. 
За подмяната на навеси-
те там ще са нужни 4,9 
млн. лв. Във втория пакет 
са 632 спирки в „Оборище“, 
„Средец“, „Подуяне“, „Сла-
тина“, „Искър“ и „Креми-
ковци“. Там трябва да се 
инвестират 5,6 млн. лв. 

690 са конструкции-
те в третия, който е за 
„Красна поляна“, „Красно 
село“, „Овча купел“, „Лю-
лин“, „Витоша“ и „Банкя“. 
Подмяната им ще стру-
ва 5,3 млн. лв. Най-евтин 
е последният пакет - 4,5 
млн. лв. за 596 спирки във 
„Възраждане“ ,  „Серди-
ка“, „Илинден“, „Надежда“, 
„Връбница“ и „Нови Искър“.

Кандидатите трябва 
да имат поне 5 млн. лв. 
оборот за последните 3 
години и да докажат опит 
в изграждането и стопа-
нисването на рекламни 
елементи, преместваеми 
или търговски обекти. 

Пространната оби-
колка из столичния град 
дава на репортера много 
идеи за размисъл. Тук за-
почнахме от шахтите по 
улиците, преминахме през 
кръстовищата и спирките 
на градския транспорт… 
С една идея - Age, quod 
agis, et respice finem - пра-
ви каквото правиш, за по-
сле мисли, както са казали 
древните римляни.

Техниката е в готовност

Продухването

С
ни

м
ки

 а
вт

ор
ът



29СТРОИТЕЛЕДНО ВРЕМЕ...петък, 30 януари 2015

Елегантни и здрави, те са образци на строителния гений от Средновековието

Елица Илчева

Средата на 3-ото хи-
лядолетие преди новата 
ера – тогава се смята, че 
са зидани първите арки, с 
които започва строител-
ството на мостове. С 
времето хората добиват 
умения и създават все 
по-сложни конструкции за 
преминаване над реките. 
Класическите римски мо-
стове са масивни, с полу-
кръгли сводове, стъпващи 
върху дебели стълбове с 
ширина приблизително 
равна на половината от 
отвора на свода. През 
Средновековието в Ев-
ропа продължава изграж-
дането на мостове от 
римски тип. Внимание на 
декоративните елемен-
ти за сметка на комуни-
кационните функции на 
съоръженията започва да 
се забелязва по времето 
на Ренесанса, когато са 
датирани сложни покрити 
мостове, като Понте Ве-
кио във Флоренция и „Ри-
алто” във Венеция.

Старинни  каменни 
мостове не липсват и у 
нас. Само в Родопите те 
са не един и два и дори са 
се сдобили със славата 
на чудеса. За повечето 
не се знае точната им 
възраст, но е факт, че са 
устояли на времето веко-
ве наред. Уникални са със 
своята симетрия и хармо-
нията им с обгръщащата 
ги гора. Сводовете им са 
направени толкова тънки, 
че когато човек минава по 
тях, се пита дали ще го 
издържат. 

Най-старият е  

Дяволският мост 

Той е и най-големият в 
Родопите. Определят го 
като шедьовър на строи-
телството от Среднове-
ковието. Когато човек за-
стане под него, се смайва 
от огромните му размери 
и забележително елегант-
ните му и симетрични 
форми. Под него минава 
река Арда, която образу-
ва изключително красив 
каньон с големи меандри. 

Пролетта, когато се то-
пят снеговете, нивото на 
водата се покачва с 5 – 
6 м, а дебитът й достига 
над 2620 куб. м/сек. Въпре-
ки това Дяволският мост 
е удържал на водната сти-
хия около 500 години. 

Изграден е по заповед 
на султан Селим I (1512 – 
1520 г.) върху останките 
на стар римски мост, кой-
то бил част от значимия 
античен път Вия Игнасия, 
свързващ Бяло море и Тра-
кия през прохода Маказа. 
Целта на султана била да 
продължат търговските 
връзки между двата гео-
графски района. За изпъл-
нител на задачата е приет 
майстор Уста Димитър 
от Неделино. Той вградил 
останките на римския 
мост (ниските перила от 
двете страни) в новата 
конструкция, използвай-
ки само камъни от мест-
ността. Онова, което ос-
тава загадка обаче, е как 
до днес тя е непокътната, 
без нужда от каквито и да 
било ремонтни дейности. 
Още по-странен е фактът, 
че на централния свод на 
Дяволския мост е открит 
гравиран хексагон, който 
изследователите наричат 
„Печата на Соломон“. Мос-
тът е азположен на 420 
м надморска височина и 
ограден от двете страни 
от стръмни склонове, дос-
тигащи до 800 м. Дължина-

та му е 56 м, широчината 
– 3,5 м. Наподобява калдъ-
ръмен път. Има островръ-
ха конструкция, спускаща 
се полегато към двата 
бряга на реката, с 3 арки 
и 4 по-малки отвора между 
тях (служещи за отчитане 
нивото на водата). Цен-
тралният свод, където е 
„Печатът на Соломон“, е и 
най-високият – почти 12 м. 
Да създадеш обаче мост, 
който освен красив е и 
безопасен, се иска голямо 
майсторство. Конструк-
цията на една арка се със-
тои от клиновидни блоко-
ве, подредени така, че да 
се поддържат един друг и 
да устояват на натовар-
ване. При класическата 
западна архитектура по-
следният камък, който се 
поставя в центъра на сво-
да, се нарича ключ. Възхва-
ляван като средновековен 
архитектурен шедьовър 
десетилетия наред, през 
1984 г. с указ Дяволският 
мост е обявен за паметник 
на културата.

Най-дългият е  

Свиленградският мост 

Построен е за една го-
дина – от септември 1528 
до септември 1529 г. Дъл-
жината му е 295 м, широк 
е 6,3 м, а парапетите от 
двете страни са от цели 
камъни, високи 1,1 м, дълги 
1,15 – 1,2 м и дебели 30 см. 

Броят на всички оградни 
блокове на моста е 706 – 
от двете страни по 353. 
Той има зидана каменна 
конструкция, съставе-
на от 20 свода, с най-го-
лям отвор 18 м, и е един 
от най-забележителните 
архитектурни паметни-

ци в Югоизточна Европа. 
Обявен е за национален 
паметник и се намира под 
специалната закрила на 
ЮНЕСКО.

Съоръжението е по-
строено по нареждане и 
с парите на везир Дамад 
Мустафа паша по вре-

мето на султан Сюлей-
ман Великолепни (1520 
– 1566 г.) и е част от ва-
къфски комплекс, включ-
ващ още кервансарай, 
джамия, чаршия и хамам. 
По-късно около комплекса 
възниква селището Мус-
тафа паша (днес Свилен-
град). Мустафа бил крупен 
феодал и зет на султана 
и имал възможност да 
строи медресета, джа-
мии и мостове. Работата 
била възложена на извест-
ния османски архитект 
Коджа Мимар Синан. Той 
е смятан за най-значимия 
строител в историята на 
османската архитекту-
ра. Придобива инженерни-
те си умения по време на 
военните походи, превръ-
щайки се в специалист по 
изграждането на всевъз-
можни укрепления, както и 
на използвана от армията 
инфраструктура – пъти-
ща, мостове, акведукти. 
На около петдесетго-
дишна възраст е назна-
чен за главен султански 
архитект и започва да 
използва придобитите в 
армията познания за из-
граждането на различни 
религиозни и други об-
ществени сгради, като 
остава на тази длъжност 
почти половин век. По-из-
вестни негови сгради в 
днешна България са джа-
миите „Баня баши“ и „Ко-
джа дервиш Мехмед паша“ 
(днес църквата „Свети 
Седмочисленици“) в София.

В средата на моста и 
сега стои мраморна ба-
релефна плоча с османски 
надпис, който в превод 
гласи: 

Този мост построи, 
когато бе халиф, най-ве-
ликият от султаните сул-
тан Сюлейман хан, син на 
Селим хан, да бъде продъл-
жител на безопасността 
и сигурността му техният 
везир Мустафа паша – Бог 
да го покровителства за 
това, което създава. И 
то бе най-дълготрайното 
негово добро дело през го-
дината, на дата на която 
стана едно вечно добро 
дело.

Загадката на Дяволския мост, с която се свързва името му, 

бе разкрита само преди няколко години от журналиста от БТА 

Петър Бакалов, който в продължение на седмица наблюдавал и 

снимал. Докато улови лицето на дявола, наистина перфектно 

зашифровано. Хем го има, хем го няма, можеш да го докоснеш, 

но и не съществува. Журналистът установил, че то се 

показва пред очите на хората само за около един час през деня, 

и то при ярко слънце. 

Шифърът действа и образът се получава само когато се 

съберат в едно физическият мост и пълното му отражение 

във водите на Арда, т.е. реалността и сянката й. Ако 

хоризонталната картина се завърти въображаемо на 90 

градуса наляво, огромният образ на Сатаната изплува сякаш 

от отвъдното.

Уникалното съоръжение и днес свързва двете части на Свиленград
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Картините от цветно стъкло внасят изискан лукс 

Елица Илчева

Витражът е тънка пре-
града между моето сърце 
и сърцето на Вселената. 
Това е казал някога велики-
ят Марк Шагал. Той е един 
от първите творци, които 
превръщат стъклописите в 
светско изкуство и допус-
кат то да излезе от храма 
и да влезе първо в общест-
вените сгради, а после и в 
домовете ни. 

Днес витражите в част-
ните къщи се приемат за 
изискан лукс. Ако повярва-
ме на един от най-добрите 
майстори у нас – художника 
Юрий Василев, творбите от 
стъкло в интериора са не 
лукс, а необходимост. Защо-
то са част от изкуството, 
което е жизненоважно за 
съществуването ни. И къде, 
ако не вкъщи, да превърнем 
пространството в наслада 
за очите. 

Истината е, че ако има-
ме витраж, той непременно 
се превръща в ключов еле-
мент от интериора, а това 
изкуство е един сравнител-
но лесен начин да превърнем 
целия си дом в художествена 
творба. 

Лукс или необходимост, 
паната от стъкло са на 
особена почит и придават 
чар на всяко вътрешно прос-
транство. Представете 
си апартамент с рисувани 
слънца по вратите, с лампи 
от начупено стъкло или с 
цветен таван над масата в 
хола. Сигурно вече ви е ясно 
защо витражът става попу-
лярен у нас и все повече хора 
го предпочитат като еле-
мент в украсата на дома си.

Но откъде идва? 

Думата „витраж” идва 
от френската vitre – стъкло 
на прозорец. Най-ранните 
известни на света витра-
жи са открити в британ-
ския манастир „Свети Пе-

тър”, строителството на 
който започва около 675 г. 
Там и сега може да се наме-
рят малки парченца цветно 
стъкло и олово. Почти едно-
временно с Европа витражи 
започват да се правят и 
в Азия. Близкият изток се 
славел с позлатени стъкла, 

които били прозрачни. А в 
XVIII в. алхимикът от Юго-
западна Азия Джабир ибн 
Хайан описва 46 начина за 
производство на цветно 
стъкло и технология за съз-

даване на изкуствени скъпо-
ценни камъни.

Разцветът на витражно-
то изкуство се приписва на 
Средновековието, когато за-
почнало създаването на биб-
лейски мотиви. През 1857 г. 
пък се открива първото сту-
дио за декоративно изкуство 

в САЩ. Популярен остава и 
до днес стилът „Тифани” – 
преплетени и вълнообразни 
форми, асиметрия, флорал-
ни мотиви, изключително 
внимание към детайлите, 
употреба на нови и скъпи 
материали.

В началото на XX в. по-
степенно се закриват почти 
всички студиа, работещи в 
готически стил, и витраж-
ното изкуство започва да 
става все по-светско. Тък-
мо по това време скици са 

създавали известни худож-
ници, като Пийт Мондриан 
и Шагал. 

След Втората световна 
война за старите тради-
ционни изкуства и това, за 
което говорим, започва нов 
подем. От тогава до сега 
архитекти и дизайнери смес-

ват различни стилове, екс-
периментират и създават 
впечатляващи творения, 
които ни радват както в ин-
териора, така и в екстерио-
ра на сградите. Мебелните 
производители съчетават 
успешно различни матери-
али, като дърво, стъкло и 
метал, и творят истински 
украшения за домовете ни. 

Технологиите също 
постоянно се усъвършен-
стват, макар че точно в ра-
ботата със стъкло нищо не 

се е променило кой знае кол-
ко. И благодарение на това 
можем да видим поне отчас-
ти света такъв, какъвто е 
бил в миналото. 

Интересно е, че мода 
при витражите няма. Те са 
вечни и подходящи за все-
ки стил на обзавеждане. 
Художественото стъкло 
се вписва леко в интерио-
ра и обединява цветовете, 
светлината и формата, 
подчертавайки своеобра-
зието на стаята или дома. 
Цветното стъкло хармонич-
но взаимодейства с другите 
материали, като дърво, ме-
тал, камък и пр. А т.нар. ви-
сящи витражи могат да се 
поставят навсякъде. Непов-
торим цветен акцент или 
стилна поддръжка в общия 
ансамбъл, те внасят уют 
и подчертават индивидуал-
ността.

Какво да изберем? 

Стъклената декорация 
е предпочитана и най-раз-
пространена в градовете 
с история. И там, където 
има приемственост на за-
наятите, архитектурата 
и обзавеждането. В Италия 
например витражите не из-
пълняват само декоративна 
роля. Проектират се заедно 
със сградата и стават не-
разделна част от архите-
ктурното и интериорното 
оформление. Повечето за-
пазени в старинните здания 
са уникати, изработени от 
майстори занаятчии. 

Добре е хората, които 
искат да поръчат витражи, 
да се обръщат към правоспо-
собни специалисти. Цените 
на подобна домашна украса 
зависят от материалите и 
сложността на проекта. Ка-
чественият продукт обаче 
е доста трудоемък и скъп 
за изработка. Изисква и про-
дължително време за изпъл-
нение.

Проектирани като еле-
менти от общата визия на 
една къща, витражите ста-
ват част от архитектурно-
то оформление и интерио-
ра. Като съчетава форми и 
цветове, проектантското 
въображение стига до най-
различни творчески реше-
ния. В тристайно жилище 
може да се направи дървена 
врата, украсена със стъкла 
във формата на цветя и лис-
та. Интересна идея е врата-
та към банята или тази на 
душ кабината да се оформи с 
многоцветен стъклопис, кой-
то придава топлина и уют.

С витраж се осветя-
ват и оцветяват вътрешни 
стълби, които свързват раз-
личните нива на жилището. 
Добър ефект се постига и с 
поставяне на стъклописи на 
прозорчетата над вътреш-
ните врати. Цвете, рису-
вано върху стъкло, намира 
място над диван в хола или 
в дневната не само с деко-
ративна цел, но и за да осве-
тява помещението.

Специалистите съвет-
ват обаче да не се прекаля-
ва със стъклените картини. 
Достатъчно е едно парче 
от прозореца, една рамка на 
огледалото, един параван или 
само гърбът на спалнята. 
Играта на разноцветното 
стъкло със светлината ще 
се погрижи за това, всеки 
път да виждате различната 
му красота. 

Тифани – наречена е на името на своя създател 
Луис Тифани (1848 – 1933 г.) и е открита в края на 
XIX в. Парчетата стъкло се обрамчват с медна лен-
та, след което отделните елементи се спояват. С 
тази техника се изработват лампи, аплици, стенни 
часовници, кутии за бижута, паравани и др. По тех-
нологията „Тифани” може да се направят витражи с 
акцент към детайла и с подчертано ювелирен дизайн, 
като в тях може да се инкрустират полускъпоцен-
ни камъни, кристали „Сваровски”, различни мрамори. 
Подходящи са за вграждане в остъклените простран-
ства на мебелите, в интериорни и екстериорни вра-
ти на жилища и офиси и навсякъде, където красота-
та на цветовете ще създава желаното настроение.

Класически – изработените по този начин витра-
жи безпроблемно се монтират в стъклопакет. Стък-
лата се нарязват предварително и се сглобяват чрез 
месингови, оловни или цинкови шпроси.

Фюзинг – върху предварително подбрано стъкло 
се подреждат късове от друго стъкло (цветно), след 
това се изпича в специална пещ.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Гулянци
Описание: „Инженеринг на обект „Реха-

билитация на общински път PVN 1020, (II-11) 

Гиген - Искър - граница общини Гулянци и До-
лна Митрополия - Славовица - III-3004 от км. 
0+000 до км. 4+990“

Възложител: Община Самоков
Описание: „Основен и текущ ремонт (ас-

фалтиране)  на улици и тротоари в населените 
места и основен ремонт на IV клас пътна мре-
жа на територията на община Самоков”, по за-
дадени от възложителя видове работи на обща 
стойност до 2 870 000 (два милиона осемсто-
тин и седемдесет хиляди лева) лева с включен 
ДДС. 1. Обществената поръчка е с място на 
изпълнение – територията на община Самоков. 
Ще се изпълнява, както следва: 1.1.Основен ре-
монт на улици в гр. Самоков на стойност до 280 
000 лева с включен ДДС по зададени от Възло-
жителя видове СМР на следните участъци: - ул. 
„Преспа” (от бул. „Македония” до ул. „Ястребец”) 
на стойност до 60 000 лева с ДДС; - ул. „Цар 
Симеон” (от бул. „Македония” до ул. „Ястребец”) 
на стойност до 60 000 лева с ДДС; - ул. „Христо 
Йовевич” на стойност до 80 000 лева с ДДС; - 
ул. „Ген. Радзишевски” на стойност до 80 000 

лева с ДДС; 1.2. Текущ ремонт на улици в гр. 
Самоков и населените места на община Само-
ков на стойност до 2 319 000 лева с включен 
ДДС. - Извършване на текущ ремонт на улици в 
гр. Самоков, населените места на община Са-
моков по зададени от Възложителя видове СМР; 
1.3. Основен ремонт на IV клас пътна мрежа на 
територията на община Самоков на стойност 
до 271 000 лева с включен ДДС. Извършване на 
основен ремонт на общинска пътна мрежа (IV 
клас) по зададени от Възложителя видове СМР и 
участъци на следните пътища : - IV-18116-III-181 
- Железница – Ковачевци - Ярлово на стойност 
до 115 000 лева с ДДС - IV-82004-II-82 - Долна 
баня – Самоков – Гуцал - III - 822 на стойност до 
156 000 лева с ДДС; Основен ремонт на улици, 
Текущ ремонт на улици и Основен ремонт на IV 
клас пътна мрежа, ще се изпълняват съгласно 
описаното в техническа спецификация – при-
ложение 04 към Документацията за участие.

Възложител: Община Царево
Описание: Предмет на обществената поръчка 

е реновиране и полагане на нова асфалтова настил-
ка на част от уличната мрежа в населените места 
и четвъртокласната пътна мрежа на територия-
та на община Царево по две обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Строителни работи по по-
лагане на пътна настилка на улици в населените 
места на територията на община Царево“. Обо-
собена позиция 2: „Строителни работи по полагане 
на пътна настилка на четвъртокласните пътища 
на територията на община Царево“ Предвижда се 
изпълнение на следните видове строителни и мон-
тажни работи (СМР): - Разкъртване на повредена 
асфалтова настилка; - Профилиране и уплътняване 
на земното легло за направа на пътна настилка; - 
Доставка на трошен камък и направа на основа от 

трошен камък; - Фрезоване на повредена асфалто-
ва настилка; - Направа на битумен разлив за връзка; 
- Доставка и машинно полагане на плътен асфал-
тобетон с дебелина 4 см; - Доставка и машинно 
полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина  
4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфал-
тобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи 
(ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 6 см; 
- Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобе-
тон с дебелина 8 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) 
с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфал-
тови кърпежи (ръчно) с неплътен асфалтобетон с 
дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с не-
плътен асфалтобетон с дебелина 8 см; - Оформяне 
на канавки; - Рязане на съществуваща асфалтова 
настилка; - Оформяне на банкети; - Повдигане (сва-
ляне) на ревизионни шахти.

Наименование: „Инженеринг на обект „Рехабилитация на общин-
ски път PVN 1020, (II-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна 
Митрополия - Славовица - III-3004 от км. 0+000 до км. 4+990“ по проект 
MIS ETC 318, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество 
Румъния - България 2007 – 2013”.

Наименование: „Основен и текущ ремонт (асфалтиране) на улици и 
тротоари в населените места и основен ремонт на IV клас пътна мрежа 
на територията на община Самоков”.

Наименование: „Строителни работи по полагане на пътна на-
стилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на 
територията на община Царево, по две обособени позиции“.

Oсн. предмет: 45233000 - Строителни рабо-
ти по изпълнение на основа на пътна настил-
ка и настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 3 128 159.35 лева
Общо количество или обем: Изготвяне на 
работни проекти, строително-монтажни ра-
боти, вкл. земни, пътни, асфалтови работи и 
съоръжения - водостоци, кофражи, огради и па-
рапет, авторски надзор и въвеждане в експло-
атация на 4.990 км общински път PVN 1020, 
(II-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци 
и Долна Митрополия - Славовица - III-3004 от 
км. 0+000 до км. 4+990.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.11.2015 г. 

Срок за получаване на документация за учас-

тие: 09.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 09.03.2015 г.  Час: 17:00 
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Гулянци, заседателна зала
Дата: 10.03.2015 г.  Час: 11:00 
За контакти: Сийка Захариева - началник от-
дел „Управление на общинската собственост"
Факс: 06561 2567
Адрес: ул. „Васил Левски" №3
Адрес на възложителя: http://www.gulyantsi.
net/
Телефон: 06561 2171
E-mail: siyka_dimitrova@b-trust.org    

Oсн. предмет: 45233252 - Строителни рабо-
ти по полагане на пътна настилка на улици 
Прогнозна стойност: 2 391 666.6 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 18
Срок за получаване на документация за 

участие: 23.02.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23.02.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната 

зала на 3 ет. в сградата на община Самоков.
Дата: 24.02.2015 г.  Час: 11:00

За контакти: инж. Евелина Перфанова - ди-
ректор дирекция
Факс: 0722 60050
Адрес: ул. „Македония" №34
Адрес на възложителя: www.samokov.bg
Телефон: 0722 66729
E-mail: obsamokow@abv.bg    

Oсн. предмет: 45233252 - Строителни работи по 
полагане на пътна настилка на улици 
Прогнозна стойност: 1 800 000 лева
Общо количество или обем: Предвижда се изпъл-
нение на следните видове строителни и монтаж-
ни работи (СМР): - Разкъртване на повредена ас-
фалтова настилка; - Профилиране и уплътняване 
на земното легло за направа на пътна настилка; 
- Доставка на трошен камък и направа на основа 
от трошен камък; - Фрезоване на повредена ас-
фалтова настилка; - Направа на битумен разлив 
за връзка; - Доставка и машинно полагане на плъ-
тен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Доставка и 
машинно полагане на неплътен асфалтобетон с 
дебелина 4 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плъ-
тен асфалтобетон с дебелина 4 см; - Асфалтови 
кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебели-
на 6 см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен ас-
фалтобетон с дебелина 8 см; - Асфалтови кърпежи 
(ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 4 
см; - Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен ас-
фалтобетон с дебелина 6 см; - Асфалтови кърпежи 
(ръчно) с неплътен асфалтобетон с дебелина 8 см; 
- Оформяне на канавки; - Рязане на съществува-

ща асфалтова настилка; - Оформяне на банкети; 
- Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти. Коли-
чествата на строителните и монтажни работи 
ще се доказват с протокол за действително из-
вършени СМР, съставен по реда на Наредба №3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството. Изпълнението на 
СМР ще се извършва по възлагане от страна на 
Възложителя за всеки конкретен случай.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 31.12.2017 г. 
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 25.02.2015 г.  Час: 15:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 25.02.2015 г.  Час: 17:00 
Отваряне на офертите: административната 
сграда на община Царево, находяща се на ул. „Хан 
Аспарух" №36, ет. 2, гр. Царево.
Дата: 26.02.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Златинка Кирякова
Факс: 0590 52003
Адрес: ул. „Хан Аспарух" №36
Адрес на възложителя: www.tsarevo.org
Телефон: 0590 55051
E-mail: tsarevo@dir.bg

Възложител: Народно читалище „Христо 
Ботев 1898" 

Описание: Предмет на настоящата от-
крита процедура е избор на изпълнител за из-
вършване на СМР за „Ремонт и обновяване на 
Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. 
Рила, община Рила”. Проект: „Ремонт и обно-
вяване на Народно читалище „Христо Ботев 
– 1898”, гр. Рила, община Рила”, в това число и 
настоящата обществена поръчка се финан-
сира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места" от Програма за развитие 
на селските райони 2007 - 2013, подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпус-
кане на финансова помощ с рег. №10/322/01437 
от 19.12.2013 г., сключен между Народно чита-

лище „Христо Ботев – 1898” и ДФЗ и Анекс №1 
от 19.08.2014 г. към него. Настоящият проект 
предвижда извършване на ремонт и обновяване 
на Народно читалище „Христо Ботев – 1898”, 
гр. Рила, община Рила, като общата цел на про-
екта е подобряване условията на живот в гр. 
Рила, община Рила чрез подобряване достъпа 
на гражданите до качествени обществени ус-
луги в областта на културата. С проекта ще 
се постигнат и допълнителни цели, напълно 
съответстващи на целите, залегнали в Про-
грамата за развитие на селските райони 2007 
– 2013, а именно: подобряване на средата, в 
която се създават и предоставят услугите в 
областта на културата, чрез модернизиране 
и обновяване на сградата на НЧ „Христо Бо-
тев – 1898“.

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на строи-
телно-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно 
читалище „Христо Ботев – 1898”, гр. Рила, община Рила”.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 666 297.87 лева
Общо количество или обем: Проектът за-
сяга извършването на ремонтни дейности в 
екстериора и интериора на сградата. Пред-
видени са следните дейности: 1. Екстериор 
– Ремонтните дейности включват енергийна 
ефективност на сградата - топлоизолиране 
на фасадите, измазване и боядисване, подмяна 
на част от съществуващата дървена догра-
ма с PVC дограма. Ремонт на покрив – пола-
гане на топлоизолация, подмяна на дъсчената 
обшивка под ЛТ ламарина, подмяна на дъсчена 
скара, полагане на битумна хидроизолация под 
ЛТ ламарина, полагане на топлоизолация от 
минерална вата – 10 см, подмяна на ЛТ лама-
рина, подмяна на улуци и водосточни тръби. 
2. Интериор: Сутеренът, част от кота+0,00 
и един от корпусите на сградата  не са в 
обхват на разработката. Количеството на 

отделните видове строително-монтажни ра-
боти и подлежащи на изпълнение в рамките 
на обществената поръчка, са дадени в при-
ложената към документацията за участие 
Количествена сметка.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 20.02.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20.02.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Рила, п.к. 2630, ул. 
„Георги Бенковски” №2, сградата на НЧ „Христо 
Ботев - 1898“
Дата: 23.02.2015 г.  Час: 15:00

За контакти: Дафина Гърчева
Адрес: ул. „Георги Бенковски" №2
Адрес на възложителя: www.grad-rila.bg
Телефон: 0884 941106
E-mail: elena.pancheva2012@gmail.com Още на: www.vestnikstroitel.bg

13-ата сесия на Средиземноморското строително изложение MEDIBAT 2015 ще 
се проведе на 4 - 7 март 2015 г. в Сфакс, Тунис. За това информира посолството 
на България в Тунис, в което е получена покана от Търговско-промишлената па-
лата на Сфакс за участие на наши фирми във форума.

Събитието е с фокус върху представяне и промотиране на иновации в стро-
ителния сектор и свързани услуги. Организира се веднъж на две години и събира 
оператори от строителния сектор и благоустройството от целия свят. 

Паралелно на MEDIBAT 2015 ще се проведат 4 основни форума - икономически, 
научен, за предприемачество и иновации. Повече информация за събитието мо-
жете да намерите на адрес www.salon-medibat.com

Агенцията по заетостта (АЗ) набира 30 кандидати 
за платен 3-годишен стаж в немските провинции Хесен и 
Тюрингия в рамките на проекта MobiPro, по който КСБ е 
партньор. Планира се по него да бъдат обучени по 15 младежи на възраст от 21 до 27 г., в 
специалностите „Бетонно”, „Стоманобетонно” и „Пътно строителство”. MobiPro включва 
безплатен интензивен курс по немски език в продължение на 5 месеца (600 часа), който 
ще се проведе в централния офис на КСБ в София. Езиковото обучение, стартиращо в 
края на февруари, ще бъде предоставено от немския партньор IZBK, който притежава 
дългогодишен опит в подготовката на чужденци.

След като усвоят езика, в началото на август селектираните кандидати заминават 
за Германия, където започва 6-седмичното им професионално и културно ориентиране. 
През този период те ще получат стипендия в размер на 1227 евро. Разходите за път 
също ще бъдат възстановени.

През септември започва първата фаза на същинското обучение, предоставено от 
Строителния център за образование и квалификация BiW BAU. В продължение на една 
година четири дни от седмицата са посветени на практическа подготовка в извънфир-
мен обучаващ център, а един ден – на теоретична подготовка в професионална школа. 
Успоредно ще се извърши и допълнително задълбочено езиково обучение. Стипендията 
през тази първа фаза е 818 евро месечно. През втората и третата година стажантите 
ще чиракуват в обучаващи предприятия със стабилни пазарни позиции. Потенциални-
те фирми домакини са EUROVIA Verkehrsbau Union (пътно строителство), HERMANNS 
HTI-Bau (сградно и инфраструктурно строителство), POSSEHL Spezialbau (пътно стро-
ителство и защитни конструкции), STRABAG AG (инфраструктурно строителство), 
JOH. WACHENFELD (пътно и индустриално строителство) и Ed. ZUBLIN AG (пътно стро-
ителство и изолации). Те обаче могат да бъдат променени, ако в рамките на проекта 
се сменят нуждите им от работна сила. Месечното възнаграждение за предоставения 
труд в обучаващите предприятия възлиза на 836 евро през втората година и 1056 евро 
през третата. 

Желаещите да се включат в програмата следва да изпратят автобиографии на 
английски или немски език до С. Радева от Агенцията по заетостта на следния имейл: 
s.radeva@az.government.bg. Крайният срок за подаване на документи е 11 февруари, а 
интервютата ще се проведат на 12 февруари в сградата на АЗ. 

Мария Желева, експерт КСБ
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Те ще бъдат с височина до 3 метра

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Младият италиански 
предприемач Масимо Мо-
рети е разработил нов 
начин за създаване на гли-
нени къщи – използвайки 
технологията на т.нар. 

3D печатане. Традиционно 
тези домове се изграждат 
на ръка, което понякога е 
труден процес, обяснява 
Морети. Но с 3D принте-
ра за кал глинената къща 
може да се направи бързо и 
най-важното – здраво. Ор-
ганизацията на Морети, 
наречена World’s Advanced 
Saving Project, е посветена 

на изграждането на жили-
ща на достъпни цени, осо-
бено на места, където има 
необходимия ресурс. „За-
почвайки с малък формат, 
разработваме принтер с 
възможности за полагане 
на глина, а след това ще 
преминем към изгражда-
не на къщи на ниска цена. 
Целта ни е да помогнем на 

хората в по-бедните реги-
они, които живеят в стари 
и полуразрушени построй-
ки. Всичко е екологично 
чисто, използваме земята 
като основен материал“, 
казват от фирмата. От 
организацията искат да 
предложат триизмерен 
принтер, който да е в 
състояние „да отпечат-

ва“ жилищни структури с 
височина 3 м. Те ще могат 
да се транспортират с 
камиони и да се сглобяват 
на място за по-малко от 
два часа. Единственото 
необходимо за тяхното 
закрепване е водата. 

Фирмата е разрабо-
тила модели, които ра-
ботят с глина, порцелан 
и керамика, за да се даде 
възможност за оформяне-
то на предмети с функ-
ционалност и търговска 
стойност.

Нов влак, задвижван 
от батерия, ще започне 
да вози първите си път-
ници в началото на тази 
година в някои части на 
Обединеното кралство. 
След успешни изпитания 
на прототипа по релси-
те около Дерби и Лес-
тършир модифицираният 
влак Class 379 Electrostar, 
захранван с батерии – из-
вестен също като незави-
симо захранван електри-
чески множествен апарат 
( IPEMU) ,  ще върви по 
делничен график, обслуж-
вайки пътниците между 
Харуич Интернешънъл и 

Манингтрий в Есекс. На-
ционалната железопътна 
компания в страната зая-
ви, че това ще допринесе 
за целта им за намаля-
ване на въздействието 

върху околната среда, 
подобряване на устойчи-
востта и намаляване на 
разходите за поддържа-
нето на железопътната 
мрежа с 20% през следва-

Група учени от Мексико 
са разработили система, 
която превръща пластма-
совите бутилки в хартия. 
По този начин създатели-
те твърдят, че спасяват 
повече от 20 дървета и 
над 56 хил. л вода за всеки 
тон произведена хартия. 
Непромокаемата и фото-
разградима материя може 
да се използва за отпечат-
ване на книги, а също и за 
изработването на кутии и 
канцеларски материали.

Авторите на проекта 
са на мнение, че продук-

тът ще е с 15% по-ев-
тин от традиционното 
производство на хартия, 
тъй като при него не се 
използват химикали като 
хлор или вода. Първоначал-
ната идея за този вид про-
изводство е да се намали 
обезлесяването на редица 
райони в страната. 

В днешно време Мекси-
ко произвежда 700 хил. т 
хартия годишно. Учените 
обясняват, че рецикли-
раните пластмасови бу-
тилки първо ще бъдат 
смачквани заедно с пар-

чета калциев карбонат за 
образуването на пластма-
сови мъниста. След това 
сместа ще бъде подложена 
на процес на отливане при 
около 100 градуса, преди 
да се разточи и образува 
големи листове хартия. Тя 

ще може да се разгражда 
само за 6 месеца. Един-
ственият недостатък на 
този вид хартия е в това, 
че не могат да се използ-
ват гелови мастила. Те 
съдържат спирт, който е 
несъвместим с нея.

Японски студенти са на път да създадат нов вид 
електроцентрали благодарение на изненадваща тех-
нология. Въпросният механизъм се използва във вине-
ната индустрия. Изследвайки процеса на образуване 
на мехурчетата в шампанското, известен като узря-
ването на Оствалд, изследователите са доказали, че 
той се подчинява на теорията на Лифшиц – Сльозов. 
Откритието ще помогне за създаването на ново по-
коление електроцентрали, тъй като същият принцип 
се използва в работа на парните турбини за производ-
ство на енергия. Узряването на Оствалд се наблюдава 
при процеса на отваряне на бутилка шампанско. След 
като тапата излети от шишето, налягането в него 
се променя и малките мехурчета от шампанското пър-
воначално се разпадат на още по-малки, но след това 
започват да се притеглят от по-големите и в резултат 
се получават големи мехурчета. Физиците твърдят, че 
парните турбини, които генерират енергия, също полз-
ват принципа на узряването на Оствалд. Изучаването 
на механизмите може да помогне в създаването на по-
ефективни електроцентрали.

След като обяви плановете си да осигури интер-
нет до отдалечените места на планетата, основате-
лят на SpaceX Елън Мъск се заема да изгради мрежата 
и в Космоса. Бизнесменът разкри, че иска да прекара 
интернет, който един ден да бъде използван от хо-
рата, живеещи на колониите на Марс. Все още мул-
тимилиардерът не е избрал име на новия си проект, 
но амбициозната му цел е да увеличи скоростта на 
интернета и на Земята. Той иска да създаде глобална 
комуникационна система, която ще бъде по-голяма от 
всяко нещо, за което се е говорило досега. В края на 
миналата година Мъск съобщи и че по-късно ще обяви 
плановете си за създаване на колония на Марс. За мо-
мента е ясно, че проектът за интернет на необита-
емата планета ще струва между 10 и 15 млрд. долара.

Учени създадоха първия 
по рода си умен нашийник за 
кучета. Устройството има 
микрофон, така че стопанинът да може да си общува 
с домашния любимец по всяко време. Scout 5000 може 
да излъчва и видео какво правят пакостниците, да сле-
ди къде са и какво е здравословното им състояние. На 
практика това е смартфон, който позволява на соб-
ствениците да говорят с любимците си. Нашийникът 
е водоустойчив и е осигурен срещу раздиране и дъвчене.

Цената на смартфона за кучета е 199 щатски 
долара. Той ще бъде пуснат в продажба в САЩ през 
юни. Умален модел без камера за по-малки породи ще 
се продава за 99 долара. Нашийникът беше представен 
на изложението за потребителска електроника в Лас 
Вегас.

Визията на автомобил-
ната компания Toyota за 
транспорта на бъдещето 
включва кола, която може 
да чете емоциите и лице-
вите ни изражения, създа-
вайки връзка от нов тип 
между човек и машина. 
Според компанията три-
колесният хибрид между 
велосипед и кола ще може 
да подобри шофирането, 
позволявайки на колата 
да се свърже физически 
и емоционално с водача. 
Така колкото повече ча-
сове прекарваме на пътя, 
толкова по-забавно ще е, 
обещават от Toyota. 

Връзката между човека 
и машината се създава с 
помощта на система, коя-
то е способна да разчита 

гласа и лицевите израже-
ния на шофьора. Така тя 
ще разпознава настрое-
нията му и ще реагира по 
адекватен начин. Амбици-
ята на Toyota е FV2 да раз-
полага с ефективен и ин-
телигентен втори пилот. 
Затова в него е включен и 
софтуер, който използва 
база данни. В нея е запи-

сан начинът на каране на 
всеки отделен водач досе-
га. Тя ще бъде анализирана 
и спрямо нея системата 
ще се адаптира към всеки 
шофьор. Крайната цел на 
интелигентния помощник 
е не да разсейва водача, а 
да му помогне да остане 
фокусиран и внимателен 
на пътя.

щите 5 години.
А ко  и з п и т а н и е т о 

се окаже успешно, цяла 
флотилия влакове, за-
хранвани с батерии, ще 
тръгне по жп мрежата. 
Това може да осигури ико-
номически ефективни и 
нулево емисиийни замес-
тители на дизеловите ло-
комотиви, които все още 
са често използвани по 
второстепенните линии. 
„Винаги търсим начин за 
намаляване на разходите 
за поддържането на же-
лезопътната мрежа, а и 
как да я направим по-еко-
логична. Този проект има 
потенциала да допринесе 
значително и за двете ни 
цели“, казва главният ин-
женер на жп компанията 
Джеймс Амброуз.
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В страната се работи и по 150 моста

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

През тази година в 
Сърбия ще бъдат постро-
ени 160 км пътища, а дого-
дина ще се модернизират 
най-малко 100 км жп линии. 
В момента в страната се 
работи по 150 моста и по 
завършване на пътя Ниш 
– Димитровград, съобщи 
сръбският вицепремиер 
и министър на строи-
телството, транспор-
та и инфраструктурата 

Зорана Михайлович. При 
железниците работите 
вървят по-бързо, защото 
за тях има руски, чеш-
ки и кувейтски кредити. 
Министърът посочи, че 
стойността на проекти-
те в сръбските железници 
е милиард и половина евро, 
и обяви нов обект, по кой-
то ще се работи – модер-
низиране на жп линията 
Белград – Будапеща. Що 
се отнася до Металургич-
ния комплекс в Трепча, Ко-
сово, тя каза, че предсто-
ят тежки разговори и в 

нито един момент досега 
не е поставян въпросът 
за собствеността. Спо-
ред Михайлович „в Косово 
има 16 млрд. т суровини, 
3,5 милиарда от които са 
свързани с Трепча”. „Едва 
след като в Брюксел се 
отвори въпросът за иму-
ществото, можем да го-
ворим и за Трепча, както 
и за всички други държав-
ни предприятия”, каза тя 
и подчерта, че в Косово 
присъстват и Сръбската 
електрическа компания, и 
телекомът.

Правителството на Ру-
сия одобри предоставянето 
на 2,4 млрд. евро на държав-
ната корпорация „Росатом“ 
за строителството на фин-
ландската АЕЦ „Ханхикиви“. 
Това съобщиха от компания-
та. В документа се посочва, 
че обемът и източниците 
на финансиране на проекта 
предполагат кредити за око-
ло 2 млрд. евро, гарантирани 
от агенции за експортно 

кредитиране, и 800 млн. евро 
– от други заеми. Според съ-
общението през 2015 г. за 
проекта ще бъдат отделени 
600 млн. евро. Предполага се, 
че АЕЦ „Ханхикиви“ ще оси-
гури постъпления в бюдже-
та на Русия на стойност 4,5 
млрд. евро за целия период на 
реализирането на финланд-
ската централа.

Жителите на квартал 
„Сьодермалм“ в шведската 
столица Стокхолм ще мо-
гат да се разхождат по по-
кривите на три нови къщи, 
които ще бъдат изградени 
като продължение на парка 
„Хьогалид”, намиращ се в съ-
седство. Проектът за тях е 
на фирмата Utopia Arkitekter, 
която е предложила цялос-
тен план за реконструкция 
на квартала, включително и 
изграждане на нова метро-
станция. Горните етажи на 

сградите ще бъдат за жи-
лищни нужди, а приземните 
ще са главно за търговски 
обекти. Зданията ще са 
разчупени и на различни 
нива, покрити с увивни рас-
тения, които ще могат 
да растат свободно, за да 
достигнат покрива и да се 
превърнат в продължение 
на парка. Новата станция 
на метрото ще е разполо-
жена между тези сгради и е 
по проект на Tham Videgard 
Arkitekter.

В близкото минало страдали от вредните последи-
ци от добива на въглища, производството на стомана 
и цимент, днес жителите на китайския град Люпан-
шуй, провинция Гуейджоу, се радват на изключително 
атрактивен парк, изграден над река Суейчънгъ, коя-
то минава през него. Проектът за зелената зона е 
изготвен от китайските архитекти от Turenscape, 
които успяват напълно да преобразят някога изо-
ставения район. Планът е финансиран от местното 
правителство и е част от кампания за подобряване 
на околната среда в града. Според създателите на 
парка мостовете над реката дават изключителна-
та възможност на хората не само да се доближат 
до природата и да се насладят на красотата й, но и 
да намалят забързаното темпо на ежедневието си. 
Паркът разполага с алеи за пешеходци, но и също за 
велосипедисти, както и с кула за наблюдения. 

Вдъхнове -
ни от лъскавия 
лилав  кварц , 
холандците от 
NL Arch i tec ts 
п р е д с т а в и -
ха проект за 
хотел, който 
силно ще на-
подобява вида 
на аметиста. Той ще е разположен на изкуствен воден 
курорт, създаден край бреговете на китайския остров 
Хайнан. Комплексът трябва да бъде изграден до 2020 г. 
Създателите на проекта обясняват, че в работата си 
са се водили от китайските фъншуй традиции и целят 
съоръжението да служи като символ на гостоприемство 
и благополучие за посетителите му. Сградата има не-
обичайна архитектура, като стаите за гостите ще 
бъдат разположени около централно фоайе, което ще 
минава по цялата й височина, така че да са максимално 
осветени. 

Църква по проект на Антони Гауди ще бъде 
построена в Чили 90 години след смъртта на ге-
ниалния каталунски архитект. Чилийският прези-
дент Мишел Башле обяви планове за финансиране 
на строителството на културен и духовен цен-
тър в град Ранкагуа. Църквата ще бъде част от 
него и ще се превърне в първия завършен обект 
на твореца извън Испания. Основната кула на 
храма ще има меден кръст и ще бъде покрита с 
тъмносин камък, който се добива в Чили. Исто-
рията на проекта започва през 1922 г., когато 
чилийски монах пише на Гауди с молба да сътвори 
църква, а архитектът решава да подари проекта, 
който е подобен на един от параклисите за „Са-
града Фамилия” в Барселона. Това, смята той, ще 
бъде тест за духовно общуване между Испания 
и Латинска Америка. Финансирането на строи-
телството се набира от чилийската неправител-
ствена организация Corporacion Gaudi de Triana. 
Църквата трябва да е готова до 2017 г. 

Служи -
телите на 
н я ко и  о т 
водещите 
световни 
високотех-
нологични 
компании, които се намират в Пало Алто (част от 
прочутата Силициева долина край Сан Франциско), 
ще могат да стигат до работните си места с ве-
лосипед. Това ще стане, след като бъде построен 
изцяло нов пешеходен и велосипеден мост, свързващ 
бреговете на залива на града с Пало Алто. Проек-
тът за него е на 64North Architecture. Мостът ми-
нава над 101-ва магистрала и дава възможност на 
желаещите да прекосят всичките й 14 платна, за да 
стигнат до офисите си. Архитектите уверяват, че 
структурата е достатъчно гъвкава и устойчива на 
земетресения и е проектирана така, че да дава въз-
можност на преминаващите през нея да имат мак-
симално широк поглед върху залива и околностите. 
В източната част на съоръжението ще има място 
за отдих и разходки, а също и център за ремонт на 
велосипеди.Цял квартал от кръг-

ли къщи беше вдигнат в 
литовското село Свенце-
ле. Цилиндричните модули 
„Кръгли къщи“ са проекти-
рани от местната архите-
ктурна фирма DO Architects, 
а новите постройки се на-
мират точно на брега, край 

живописна лагуна. Еднофа-
милните къщи предлагат 
уникални условия за живот, 
защото имат достатъчно 
пространство, а достъпът 
на светлина, осигурен от 
необичайната им форма, 
допълнително подсилва усе-
щането за широта и връз-

ка с околността. Кръглите 
сгради са на три етажа и 
разполагат със спалня, днев-
на, трапезария, кухня и баня. 
Партерът служи като покри-
та веранда. Според създате-
лите на модула DO Architects 
къщите са подходящи за раз-
лични терени. 

За първи път от 40 
години насам в Бостън, 
САЩ, започва строител-
ството на небостъргач. 
Новата сграда ще се из-
дига на 700 м и след за-
вършването си ще бъде 
най-високата в града. В 
нея ще се помещава вто-
рият хотел Four Seasons 
в Бостън и така той ще 
се нареди сред малкото 

места по света, където 
има по два хотела от лук-
созната верига. Другите 
са Лондон, Шанхай, Синга-
пур, Лос Анджелис, Чикаго 
и Истанбул.

Небостъргачът се 
оценява на 750 млн. до-
лара и ще бъде с най-ви-
соко качество, уверяват 
представителите  на 
инвеститорите. Очак-

ва се да е готов през 
2017 г. Изграждането му 
се финансира от инвес-
титори от 26 страни, 
сред които е и основа-
телят на Microsoft Corp. 
Бил Гейтс. Сградата е 
проектирана от пред-
ставители на Hancock 
Tower, Freed&Partners и 
Cambridge Seven Associ-
ates Inc.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Историята започва с кореспонденцията между 
две много различни дами – шведката Сара и амери-
канката Ейми от Броукън Уийл. Две години след като 
си обменят книги, писма и размисли за литературата 
и живота, Сара решава да посети Ейми. Но когато 
пристига, тя разбира, че приятелката й вече я няма. 
Объркана, Сара се озовава съвсем сама в провинци-
алното градче. Първоначално е шокирана, но пък има 
чувството, че познава хората, описани в писмата, 
макар да не се е срещала с тях.

Ексцентрични и своенравни, местните жители 
й помагат да отвори малка книжарница, заредена с 
книгите на Ейми. Покрай това начинание градчето се 
събужда за нов живот, създават се неочаквани прия-
телства, възраждат се отдавна забравени страсти. 
Постепенно жителите на Броукън Уийл се отдават 
на непознато досега изкушение – книгите. Сара пък 
осъзнава, че освен литература в живота има и други 
неща. Проблемът е, че двумесечната й виза изтича 
съвсем скоро.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Виртуозният цигулар 
Найджъл Кенеди ще госту-
ва с последния си проект в 
София в зала 1 на НДК на 10 
май. Английският музикант 
ще представи в своя версия 
класически творби на ле-
гендарния китарист Джими 
Хендрикс. 

Опитът на Кенеди вари-
ра от класическата музика 
(интерпретациите му на 
Концерт за цигулка на Eлгар, 
„Четири сезона“ на Вивалди, 
Концерт за цигулка на Бето-
вен му донесоха световна 
слава) до сътрудничество 
със съвременни музиканти 
от ранга на Робърт Плант, 
Пол Макартни, Кейт Буш и 
др. От началото на кариера-
та му има обаче един компо-

зитор, към когото винаги е 
бил със специално отноше-
ние – Джими Хендрикс. 

„Това, което ме привлича 
към него, е изключително 
широкият мироглед, който 
Джими е имал. Той винаги е 
бил внимателен и не е на-
ранявал никого, като това 
струи от музиката му. В 
неговите композиции има 

много влияния: 
от рок, блус и 
келтска музика 
до транс и екс-
периментални 
стилове. Може 
би затова ми се 
струва толкова 
естествено да 
я изследвам –
аз самият съм 
свързан с по-
добни стилове. 
О с о б е н о  м е 
вълнува тран-
сцедентална-

та, психеделична страна в 
музиката на Джими“, споделя 
цигуларят.

В момента Найджъл 
Кенеди работи с нови музи-
канти от различни страни – 
Дъг Бойл (който често сви-
ри заедно с Робърт Плант), 
Джулиан Бушбергер (изклю-
чително талантлив 18-годи-
шен китарист), Орфи Робин-

сън (вибрафонист и един от 
основателите на The Jazz 
Warriors), както и Томаш Ку-
пиец и Адам Жервински (едни 
от водещите европейски 
ритъм секция музиканти от 
бандата Jarek Smietana).

Ден преди концерта в 
зала 1 на НДК Найджъл Ке-
неди ще присъства на от-
криването на изложбата 
на художника Румен Рачев в 
галерия „Нюанс”. Приятел-
ството между двамата ар-
тисти започва през 1995 г., 
а творческото им сътрудни-
чество – през 2000 г., когато 
Кенеди кани Рачев за създа-
ването на графичното оф-
ормление и дизайн на албума 
Kennedy Рlays Bach, отличен 
с престижната British Classic 
Award.

Билетите за концерта 
на световноизвестния ци-
гулар са на цени между 55 и 
110 лв. 

Английският музикант винаги се е възхищавал на легендарния китарист 

C o l d p l a y  и з д ад о х а 
своя концерт и албум с 
изпълнения на живо Ghost 
Stories Live 2014 на DVD/
CD, blu-ray/CD и в дигита-
лен формат. Заснет от 
номинирания за „Грами” 
режисьор Пол Дъгдейл, 
филмът Ghost Stories Live 
2014 улавя групата, сви-
реща последния си албум 
Ghost Stories пред шепа 
фенове през март 2014 г. 
– два месеца преди изли-
зането на записа. Засне-
та в специално построен 
за концерта амфитеатър 
в Sony Studios в Лос Ан-

джелис, продукцията дава 
360-градусов изглед към 
необичайното шоу. 

„То в а  б е ш е  м н о г о 
специален момент за 
бандата. Магическият 
театър,  построен от 
страхотния ни екип, с 
360 екрана беше буквал-
но сбъдната мечта. И 
за пръв път някой извън 
студиото чуваше новите 
ни песни. Филмът всъщ-
ност е нашата оригинал-
на версия на албума Ghost 
Stories”, споделя фронт-
менът на групата Крис 
Мартин.

Изданието  в к люч -
ва и албум с изпълнения 
на живо на песните от 
Ghost Stories, записани по 
време на изключително 

успешните концерти на 
Coldplay в Лондон, Сидни, 
Париж, Кьолн, Ню Йорк и 
Лос Анджелис в периода 
април – юли 2014 г. 

Филмът е създаден по мемоарите 
Travelling to Infinity: My Life with Stephen 
на Джейн – първата съпруга на Стивън 
Хокинг. Нейният разказ за борбата сре-
щу болестта, усилията за създаване на 
семейство и живота с гений, затворен 
в нездраво тяло, е разтърсваща история 
за силата на духа и желанието за борба.

Докато защитава своята докто-
рантура в Оксфордския университет, 
21-годишният Хокинг е диагностици-

В  имейл  до  режисьора 
Джеймс Марш относно пре-
въплъщението на Еди Редмейн 
Стивън Хокинг признал, че в ня-
колко момента от филма е имал 
чувството, че гледа себе си. По 
думите му лентата представя 
живота му напълно достоверно.

Преди началото на снимки-
те Еди Редмейн се среща само 
веднъж със Стивън Хокинг. „По 
време на тези три часа, кои-
то прекарах с него, той каза 
около 8 изречения – спомня си 
актьорът. – Просто нямах усе-
щането, че мога да си позволя 
да го питам за лични неща.” За-
това той е принуден да намери 
други начини, за да се подгот-
ви за ролята. Еди сваля около 
8 кг и тренира в продължение 
на 4 месеца с професионален 
танцьор, за да се научи да кон-
тролира тялото си. Среща се 
и с 40 души, които страдат от 
амиотрофична латерална скле-
роза. Прави си таблица, която 
показва реда, в който различни-
те мускули на Хокинг започват 
да отказват, прекарва десетки 
часове пред огледалото, изкри-
вявайки лицето си, за да по-
стигне максимална прилика на 

екрана. Самия снимачен процес 
прекарва в инвалидна количка, 
мърдайки само малки мускулче-
та на лицето си – емоциите си 
пресъздава с поглед. Актьорът 
прекарва толкова време непод-
вижен и приведен напред, че 
лекар му казва, че е променил 
извивката на гръбнака си. „Опа-
сявам се, че съм малко краен. Аз 
бях вманиачен. Не съм сигурен, 
че това беше много здравослов-
но”, споделя Редмейн.

На сценариста Антъни Ма-
картън са му необходими 10 го-
дини, за да пренесе историята 
за филмовия екран. Почти три 
години убеждава Джейн Хокинг 
да се съгласи за създаването на 
филмова адаптация по нейната 
книга. 

Един Редмейн признава, че 
ролята е била „тежко предизви-
кателство”, тъй като филмът 
не е заснет хронологично. Той 
е трябвало да представи физи-
ческото влошаване на Стивън 
Хокинг в периода, от който е 
съответната сцена. 

Бившият френски футболен 
национал Франк Лебьоф участ-
ва във филма в ролята на швей-
царски лекар.

ран с тежкото заболяване амиотрофична латерална 
склероза. Според лекарите няма никаква надежда и му 
остават не повече от 1 – 2 години живот. С помощта 
на своята любима Джейн той се заема с най-амбициоз-
ната си научна работа – да изучава това, с което раз-
полага най-малко – времето. Двамата надвиват мрач-
ните прогнози, като поставят нови основи в науката 
и в медицината. Днес Стивън Хокинг е на 73 години, а 
неговите теории, публикации и книги са основополага-
щи в космологията и физиката.

„Теорията на всичко” има 5 номинации за „Оскар”, 
сред които за най-добър филм, най-добър актьор (Еди 
Редмейн) и най-добра актриса (Фелисити Джоунс).
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Светослав Загорски

Вроцлав е малък, но 
изключително приятен 
и интригуващ със своя-
та историческа памет 
и красива архитектура 
град. Намира се на река 
Одер. В миналото е бил 
най-старата столица на 
Силезия. Днес продължава 
да е главният град на во-
еводство Долна Силезия и 
е четвъртото по големина 
селище в Полша.

Той е чудесна дес-
тинация, ако правим пъ-
тешествие из Европа с 
кола. От София е на при-
близително същото раз-
стояние, както и Прага – 
1370 км. Това е и най-лесно 
достъпният за нас полски 
град. Минавайки по класи-
ческия маршрут през Буда-
пеща, Братислава и Виена, 
стигайки до Бърно, вмес-
то да тръгнете за Прага, 
завивате към Вроцлав. 
Близо е и до немската гра-
ница, като от Дрезден го 
делят само 270 км. 

Преминаващата река 
Одер прави градската 
панорама живописна иди-
лия. Течението й образува 
лабиринт от острови и 
мостове, които печелят 
заслужено прозвището на 
Вроцлав „полската Вене-
ция”. Но приликите не спи-
рат дотук. Селището има 
над 1000-годишна история, 
а днес е добро място за 
бизнес и културен туризъм.

През вековете е част 
от Полското и от Чешкото 
кралство, от Княжеството 
на Пястите, Хабсбургската 
империя, Прусия и Третия 
райх. Възниква като кре-
пост на кръстопътя между 
два търговски маршрута в 
Бохемия. За първи път све-
дения за него се появяват 
през X в., когато е наречен 
Вратиславия, вероятно на 
името на бохемския херцог 
Вратислав. До XIII в. едно 
от най-важните събития в 
тези времена е основаване-
то на Вроцлавската епар-
хия. През първата половина 
на XIII в. градът дори се пре-
връща в 

политически център 

на разделеното Крал-
ство Полша. През 1241 г. 
е опустошен по време на 
монголската инвазия в Ев-
ропа. След възстановява-
нето му тук идват много 
немски заселници. През 
1871 г., когато са обеди-
нени германските държа-
ви, той става шестият 
по големина град в импе-
рията. След Втората све-
товна война Вроцлав (то-
гавашен Бреслау) заедно с 
почти цяла Долна Силезия 
е присъединен към Полша 
според условията на Пот-
сдамската конференция.

Тръгвайки на разходка, 

навсякъде по улиците 

на града може да види-
те приятни кафенета, 
отлични ресторанти и 
уютни хотели, където да 
отседнете. Ще бъдете 
очаровани от голям тър-
говски площад, красива 
катедрала и още много 
църкви, пъстър парк – от-
лично място за почивка, и 
стотици други любопитни 
местенца. 

От дълги години гра-
дът е един от между-
народните центрове за 
провеждането на различ-
ни изложения. Особено ин-
тересен фест е „Вроцлав 
НонСтоп”. Заради него 
наричат селището „мяс-

тото за срещи“ на Полша. 
Жителите обичат да каз-
ват, че не е нужен специа-
лен повод, за да дойдете 
тук. Може би защото Вро-
цлав е пълен с изненади, 
като японската градина 
в Szczytnicki Park или ар-
мията от гноми, осеяли 
улиците.

Известен е и като 
Града на стоте моста. 
Между тях ще откриете 
цяла плеяда от прекрасни 
исторически паметници, 
музеи и галерии. Славата 
на Вроцлав като културно 
средище пък се дължи на 
театър „Лабораториум“ 
на Йежи Гротовски и Теа-

търа на пантомимата на 
Хенрик Томашевски. По 
улиците на Стария град 
има занаятчийски рабо-
тилници и антикварни ма-
газини. 

Всеки туристически 
маршрут тръгва от 

централния площад „Ринек” 

– една от основните 
забележителности. От 
всички страни е обграден 
с впечатляващи сгради. 
Малките улички наоколо са 
запазили наименованията 
си от времето, когато по 
тях се намирали магазини-
те за търговия с месо, сол 

и други продукти. В бли-
зост е и площад „Солни”. 
Навремето тук се прода-
вала подправката, доби-
вана от морската вода, а 
днес – цветя.

На площад „Ринек” е 
разположено кметство-
то. Сградата му се смя-
та за чудесен образец на 
готическата буржоазна 
архитектура. Първоначал-
но е била едноетажна, но 
впоследствие е разширя-
вана. Сегашната й форма 
датира от късния XV в. с 
орнаменти на източната 
и южната фасада.

Едно от уникалните 
здания, която трябва за-
дължително да видите, е 
Хала Стулеци, в превод 
Стогодишната зала. Тя 
е строена по плановете 
на архитект Макс Берг в 
периода 1911 – 1913 г., ко-
гато Вроцлав е още част 
от Германската империя. 
Като една от първите 
конструкции от армиран 
бетон тя е включена в 
Списъка на ЮНЕСКО за 
световното културно на-
следство. Залата е от-
крита в чест на 100-го-
дишнината от победата 
над Наполеоновите войски.

До нея е разположен 
мултимедийният Вроцлав-
ски фонтан. Той е съста-
вен от около 300 струи и 
800 светлини, които съз-
дават впечатляващо шоу, 
особено във вечерните 
часове.

Най-старата част на 
града обаче е съсредото-
чена на остров Тумски или 
познат още като 

Катедралния остров.

Тук са разположени кра-
сиви катедрали и някол-

костотин годишни сгради, 
както и зданието на уни-
верситета с известната 
барокова Аула на Леопол-
дин. 

Един от най-забележи-
телните храмове е този 
на св. Йоан Кръстител, 
който датира от XIII в. В 
него се съхранява най-го-
лемият църковен орган в 
Полша. От върха на кате-
дралата се разкрива чуде-
сен изглед към реката. В 
близост е и църквата „Св. 
Елизабет” – внушителна 
средновековна сграда, коя-
то има 90-метрова кула с 
чудесна панорама към 
Стария град.

Неповторим хоризонт 
разкрива и Раклавицската 
панорама. Тя представлява 
огромна картина на канава 
– монументална художест-
вена творба на Войчех Ко-
сак, увита около ротонда 
с наблюдателница. Така се 
пресъздава 360-градусов 
изглед на 

битката за Раклавице през 

1794 г.

между руските войски 
и полските въстаници. 

Оставайки за кратко 
на военна тематика, ще 
трябва да посетим и дру-
го историческо място без 
аналог – хотел „Монопол”. 
Той става изключително 
известен в средата на 
миналия век с това, че от 
прозорците му Хитлер при-
ема военен парад. Но хоте-
лът в никакъв случай не е 
символ на войната. В него-
вото кафене великият ху-
дожник Пабло Пикасо нах-

върля скиците на станалия 
световно познат символ 
гълъб на мира. Чест гост 
е била и Марлене Дитрих.

Централният площад „Ринек” 

със сградата на кметството

Солни пазар

Една от стотиците улички в Стария град

Аулата на Леополдин
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“I hope OP Environment 2014 
– 2020 will be approved in March. 
Currently we are clearing the ques-
tions concerning priority axis “Wa-
ter”. Technical meetings with EC are 
being held and I expect soon to have 
a positive decision,” said in reply to 
a question of “Stroitel” newspaper 
Minister of Environment and Water 
Ivelina Vasileva. Over BGN 524 mil-
lion are allocated for axis “Waste” in 
the new program. Vasileva together 
with Prime Minister Boyko Borisov, 
George Kremlis, head of Directorate 
General Environment in EC, Tomis-
lav Donchev, Deputy Prime Minister 
for European Funds and Economic 
Policy and Yordanka Fandakova, 
Mayor of Sofia Municipality par-

ticipated in the monthly inspection 
of the construction of the plant for 
mechanical biological treatment of 
waste with production of RDF. 

“I hope to convince the Euro-
pean Commission also in our new 
plan for Struma Motorway. Our goal 
is to save money and with it to build 
a large part of the motorway Hemus, 
said the Prime Minister. 

In late March start the cold sam-
ples in the building for separation of 
the waste plant. In May will be com-
pleted the electrical system and 
the plant for mechanical-biological 
treatment will be ready in the au-
tumn of 2015. “Builders know that 
the penalty for slippage from the 
schedule is BGN 200 thousand per 

day,” said the mayor. 
The project consists of five 

buildings. The aim is to reduce 
waste, its processing and the pro-
duction of RDF. The covered area is 
36 thousand square meters and the 
total area – 106 thousand square 
meters. Treatment processes are 
automated. The first building is for 
reception, the second one – for me-
chanical separation, the third one 
– for biological drying, the fourth 
one – for production of RDF (refuse 
derived fuel) and the fifth one – for 
loading and storage of the fuel. The 
plant will process 410 thousand tons 
of waste per year. Project contrac-
tor is consortium Aktor AD – Helek-
tor AD. 

Mrs. Nikolova, at the end of 

the programming period 2007 – 

2013 what is the outcome for our 

country? What did we achieve and 

what we couldn’t?

I can define the programming 
period as very good in terms of the 
fact that it was the first for Bulgaria. 
In any case, even with the negative 
experience we have gained in 
the implementation of operational 
programs, we can report positive 
results in the year before the last. 
Under Operational Program Regional 
Development 2007 – 2013 at the end 
of 2014 we have no loss of funds. I 
would say the same applies to cross-
border programs, which is a good 
result for us. Under OPRD 64% are 
the certified expenses. This gives us 
optimism that we will successfully 
complete the programming period. 
Of course, we should not forget 
the fact that we lacked some basic 
elements to present better. 

What are the challenges in front 

of OP Regions in Growth? 

The good thing is that at present 

we have detected the faults from 
the previous programming period 
and two years ago we enabled most 
of the beneficiaries of OPRD 2014 
– 2020 to prepare technical and 
working projects. We are convinced 
that we can start to perform some 
of the projects at the end of this 
year. This will happen if we receive 
official approval of the program by 
EC in mid-year. We aim to start even 
earlier the preparation – we do not 
want to wait until the official approval 
of OPRD in order to start preparatory 
processes for implementation. I hope 
that we will close the negotiation 
process around the end of the first 
quarter. 

When this happens, we will 
enable the beneficiaries in advance 
and under reserve to apply to us 
with their projects. Then we will 
go through the step of evaluation. 
They will be able to announce 
public procurement so that by the 
end of this year we will really have 
in implementation the first projects 
under the new operational program. 

Denitsa Nikolova, Deputy Minister of Regional 
Development and Public Works, Head of MA of OPRD:

Yana Georgieva, Director General of DG Environment at MEW: 

Prof. Ricardo Oliveira, engineer-geologist, ex-president of IAEG:

Eng. Simeon Peshov, honorary 
chairman of BCC:

Acad. Stefan Vodenicharov, 
President of BAS:

We will work together with BCC for 
preparation of standard tender documents 

The new option has more advantages 

The Chamber will continue 
to be adviser to the state tunnel in this area is not safe 

Mrs. Georgieva, we 

are in the last year of 

the first programming 

period for the country. 

What is the conclusion 

that can be made? What 

did we achieve and what 

we couldn’t realize?

Even if purely for-
mally we are at the end 
of the programming period 2007 
– 2013, the projects are being im-
plemented. The main benefits of 
OP Environment 2007 - 2013 will 
be seen at the end of 2015, when 
will be built treatment plants for 
wastewater and regional systems 
for waste management, in which we 
invest. So then we will be able to 
make a full assessment of our work. 

Ten days ago you had a meet-

ing with the Bulgarian Construc-

tion Chamber. What were the main 

topics of your conversation?

With great pleasure I started 

the year with a meeting 
with BCC. The aim was 
to draw the main strate-
gic directions in which we 
would like to work togeth-
er because we are part-
ners. We are in the same 
boat. The meeting was in 
a constructive spirit. 

First, we agreed to 
work actively for the standardization 
of documents to select a contrac-
tor. We will organize jointly with the 
Chamber also trainings or work-
shops with their representatives in 
places and regions to exchange 
experience what we as Managing 
Authority have seen as problems 
and what they – as unnecessarily 
complicated procedures or exces-
sive control for processes that are 
obvious. The aim is to move in the 
right direction, mutually to alleviate 
our activities and to implement the 
projects. 

World experts recommend alternative 
for Lot 3.2 of Struma Motorway 

Prime Minister Boyko Borisov and head of DG Environment in EC George Kremlis participated in the inspection of 
construction of the plant for mechanical-biological treatment of waste in Sofia 

It is possible at the end 

Regions in Growth 

The alternative of Lot 3.2 of Struma Motorway, which 
provides passing through the Kresna gorge to be done by 
short tunnels and viaducts, has more benefits than the 
project for a 15-km long tunnel. These show the results 
of the international expertise for engineering-geological 
conditions in the region of Kresna, made by Prof. Ricardo 
Oliveira and Prof. Paul Marinos. The famous engineers-
geologists were invited by the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) to make an analysis of the area be-
cause of their exceptional professional experience in 
geo-technics. The foreign experts were presidents of the 
International Association for Engineering Geology and 
Environment (IAEG) at different times. 

The study began with a visit to the Kresna gorge. 
Prof. Oliveira and Prof. Marinos examined in detail the 
section from the active Krupnik fault to the problem area 
at station “Yavorov”. Two intense working days followed, 

during which Prof. Ricardo Oliveira and Prof. Paul Mari-
nos met with various specialists to learn about additional 
data and studies of the area. 

Prof. Oliveira, within the survey 

of the engineering-geological condi-

tions of the Kresna gorge you got 

acquainted with the two options of 

Lot 3.2 of Struma Motorway. Which 

one is better in your opinion?

The alternative solution, which 
provides short tunnels and viaducts, 
hides much less risks and problems. 
The option of the long tunnel is not 
unfeasible. From an engineering per-
spective, the implementation is pos-
sible but its construction will be more 
expensive and will last for a very long 
time. Ordinary structures and as-
semblies will be much cheaper and 
in them there will be no delay in con-
struction. Obviously, the alternative 
has more advantages not only from 
an engineering point of view, but also 
from seismic. In our report we draw 

attention to the active faults 
in the Kresna gorge, which 
will be a serious challenge to 
the long tunnel. The problem 
with radon is also important. 
The rock that will be removed 
during construction should 
also be taken into account. It 
will have to be transported to 
a suitable place. 

What problems would be en-

countered during the operation? 

The maintenance of such facil-
ity is very expensive. The longer a 
tunnel the more funds should be pro-
vided. For example, the facility under 
the English Channel is about 50 km 
and is under water. Its maintenance 
is very expensive, because long tun-
nels have many safety installations, 

signaling and ventila-
tion. According to pre-
liminary data, for a site 
with a length of 15 km 
are probably needed 
about BGN 5 million 
per year only for the 
maintenance, but it is 
entirely possible the 
costs to be higher. For 

small tunnels up to 400 m will not be 
needed additional funds – they are 
equal to the finances necessary for 
the maintenance of a motorway. 

Safety is also important. Twenty 
years ago there was a big fire in the 
tunnel under Mont Blanc in the Alps, 
which is 11 km long. Many people 
died in that fire. After this accident, 
the ЕU adopted many rules for safety 
in tunnels. 

Last year the Bulgarian Construction 
Chamber started a discussion about the 
problems of Lot 3.2 of Struma Motorway 
prompted by the turmoil of the public, 
experts and scientists. They all asked 
the question: What is such tunnel for? 
The expertise for engineering-geological 
conditions in the Kresna gorge is a small 
step of the work done so far and of the 
work ahead. The road will be long and 

certainly much more has to be done. That is why BCC will 
continue to be adviser and will assist the state to solve the 
problems related to ecology and to the value of the project. It 
is important to consider all aspects of the proposed options 
in order to make the right decision. 

I am glad that BCC turned 
to the Bulgarian Academy 
of Sciences. There are the 
people who conduct research 
and store data on the history 
of the processes in the Kresna 
gorge. Our institute and the 
research council are against 
construction of a 15- km tunnel. 

The area of the gorge is highly earthquake prone 
and contra-indicated for the construction of the 
facility. Behind this view stand people with most 
serious scientific training and high sense of 
responsibility. Categorically construction of long 
tunnel in this area is not safe. 
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Футбол

Класираха се след победа над „Ливърпул” с 1:0 в мач реванш 

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Челси” се 
класира за финала в тур-
нира за Купата на Лигата 
след победа над „Ливър-
пул” с 1:0 в мач реванш от 
турнира. Първата среща 
на „Анфийлд“ завърши при 
резултат 1:1. Редовно-
то време на срещата на 
„Стамфорд Бридж“ също 
приключи с равенство 
- 0:0, но в условията на 
турнира не е включено 
правилото за гол на чужд 
терен и затова се стиг-

на  до  продъл-
жения, в които 
попадението на 
Иванович донесе 
успеха на „сини-
те“ от Лондон. 
В 94-тата мину-
та защитникът 
засече с глава 
центриране от 
фаул на Вилиан и 
топката се озо-
ва в мрежата на 
Миньоле. Това се 
оказа решаващо 
и за изхода на 
срещата.

В  117-ата  минута 
Шкъртел пък остави „чер-

вените“ да доиграят сре-
щата с човек по-малко, 
след като бе отстранен 

за грубо нарушение, довело 
до заслужен втори жълт 
картон.

ФИФА проверява „Реал” (Мадрид) за политиката на 
клуба по привличането на млади таланти, като офици-
ални лица вече са поискали информация за трансферите 
на 50 играчи. Директорът на клуба Емилио Бутрагеньо 
призна, че от футболната централа са заявили пред 
Испанската федерация желание за достъп до инфор-
мация за трансферите на отбора през последните 5 
години. Според Бутрагеньо всички в клуба са абсолют-
но спокойни относно водената от тях политика. От 
ФИФА проверяват клуба за неправомерно осъществени 
трансфери на играчи под 18 години. Заради подобни об-
винения на отбора на „Барселона” му беше забранено да 
прави прехвърляния до 2016 г.

В съобщение на официалната интернет страни-
ца на клуба поясниха, че в списъка на международната 
футболна централа присъстват имената на 51 играчи, 
едно от тях обаче се повтаря, така че техният реален 
брой е 50. 10 от състезателите са испанци, а 23-ма от 
играчите са били привлечени от други испански клубове.  

Двама от играчите са пристигнали в клуба преди 
промяната на правилата, други двама от посочените 
никога не са били част от отбора. Случаят на едно от 
момчетата се разглежда в Спортния арбитражен съд, 
а други четирима футболисти под 12 години влизат в 
точката за изключения в закона на ФИФА. 6 от мом-
четата пък са били привлечени на възраст от или над 
18 години.

Световният сту-
дентски шампион Влади-
мир Зографски заяви, че 
златото означава много 
за него. Ски скачачът 
спечели най-високо отли-
чие на Световните сту-
дентски игри в Осърбле (Словакия). С два превъзходни 
скока българинът отнесе конкуренцията на предста-
вители на водещи държави в този спорт и стана деве-
тият българин с титла от Световни студентски игри.

„Златото значи много за мен, мисля, че причината за 
застоя в последната година бе повече психологическа. 
Много неща ни се струпаха на главата, включително и 
контузията в кръста, която все още не е отшумяла на-
пълно. Благодаря на всички българи, които ме подкрепя-
ха, и се надявам да имаме нови поводи за радост до края 
на сезона“, каза Зографски пред сайта на Асоциацията 
за университетски спорт „Академик”.

„Шанцата в Осърбле облагодетелстваше физически 
силните скачачи. Аз нямам толкова изразена физика, кон-
курентите ми бяха много по-високи и здрави. Затова на-
блегнах на техниката и най-вече на скоростта. Доволен 
съм от скоростта, която генерирах при отскока, това 
ми позволи да направя доста добър метраж и в двата оп-
ита. Те на практика се оказаха и най-добрите ми скокове 
тук, в Осърбле. За първи път от дълго време насам се 
чувствах уверен и стабилен, способен да покажа какво 
мога. Имаше нервност, след като поведох, но не загубих 
вяра, че мога да стана шампион”, каза още Зографски.

„Мачът на звез-
дите“ в НХЛ завърши 
с рекордните 29 гола 
и с победа на отбора 
на Джонатан Тейвс 
над тима на Ник Фолино със 17:12. Предишният най-
резултатен мач беше от 2001 г., когато звездите 
на Северна Америка и на останалия свят си вкараха 
общо 26 попадения. Освен с броя голове, юбилейно-
то 60-о издание на срещата премина и с куп други 
рекорди. Нападателят на „Ню Йорк Айлендърс“ Джон 
Таварес, който беше от тим „Тейвс“, вкара 4 гола, 
изравнявайки по този начин рекорда за най-много по-
падения в мач на звездите.

Другите играчи, записвали подобно постижение, 
са Уейн Грецки (1983 г.), Марио Лемьо (1990 г.), Майк 
Гартнър (1991 г.), Венсан Дамфус (1993 г.) и Дани 
Хийтли (2003 г.). Якуб Ворачек от Филаделфия реа-
лизира 3 гола и направи 3 асистенции за тим „Тейвс“, 
като по този начин изравни рекорда на Лемьо по точ-
ки в „Мач на звездите”. За най-полезен играч в двубоя 
бе определен Райън Йохансен, който вкара два гола и 
направи два асистенции за тим „Фолино“.

СкиТенис

Хокей

F1 Бягане

Световният номер 1 в мъжкия 
тенис Новак Джокович продължава 
с доминацията си на Откритото 
първенство на Австралия. Сърби-
нът победи Милош Раоинич със 7:6 
(5), 6:4, 6:2 и се класира на полуфи-
налите в турнира, като все още 
няма загубен сет в тазгодишното 
издание на надпреварата в Мелбърн.

Джокович срещна сериозна съ-

протива от Раонич само в първия 
сет, който бе решен с тайбрек. 
След това обаче бе безапелацио-
нен и се класира за полуфиналите. 
Сърбинът имаше и изключително 
висок процент спечелени точки 
след пласиран първи сервис – 89%, 
докато Раонич – 72%. Той пласира 
33 печеливши удара срещу 34 за 
канадеца, но непредизвиканите му 
грешки бяха почти двойно по-мал-
ко – 17 срещу 36. В следващата 
фаза от надпреварата Ноле ще се 
изправи срещу Станислас Ваврин-
ка. Защитаващият титлата си на 
Откритото първенство по тенис 
на Австралия изигра силен мач и 

елиминира Кей Нишикори с 6:3, 6:4, 
7:6 (6). Швейцарецът, номер 4 в све-
товната ранглиста на ATP, реали-
зира 20 аса и 46 печеливши удара. 
Процентът му на спечелени точки 
след пласиран първи сервис също бе 
висок – 86%. 

Третият сет бе най-завързан, 
защото започна с цели шест гейма 
на нула до 3:3, два от които про-
биви. Стигна се до тайбрек, който 
Вавринка стартира безпощадно и 
поведе с 6:1, но Нишикори  вдъхнови 
трибуните с пет поредни спасени 
мачбола. При шестия обаче швей-
царският тенисист не сбърка и се 
класира на полуфиналите.

Британската тенис звезда Анди 
Мъри се класира за полуфиналите на 
Australian Open, след като се наложи 
с 6:3, 7:6, 6:3 над младата надежда 
на домакините Ник Киргиос. 19-го-
дишният австралиец опита да се 
противопостави на 27-годишния 
британец във втория сет, когато 
стигна до тайбрек, но Мъри се на-
ложи със 7:5 след два чудесни прех-
върлящи удара.

Така шотландецът се класира 
за петия си полуфинал на Australian 
Open и 15-и в турнир от Големия 

Себастиен Ожие постигна втора поредна победа в рали 
„Монте Карло“, след като триумфира в надпреварата за 
2015 г. със своите съотборници във „Фолксваген” Яри-Мати 
Латвала и Андреас Микелсен, които окупираха останалите 
места на подиума.

Ожие проведе забележителна битка със завърналия се 
Себастиен Льоб, но последният удари стена и това позволи 
на Ожие да има по-лесна надпревара. Двукратният световен 
шампион поведе с 1:45 мин пред Латвала в събота, след това 
разликата бе намалена до 40 сек, но накрая Себ пресече фи-
нала с предимство от 58 сек. Мадс Остберг със „Ситроен” 
завърши четвърти на почти 3 мин. изоставане. Тиери Ну-
вил и Даниел Сордо с „Хюндай” завършиха съответно пети и 
шести, а Себастиен Льоб стигна до осмото място на малко 
по-малко от 9 мин зад Ожие. Бившият пилот от Формула 1 
Роберт Кубица също имаше трудна надпревара и не успя да 
се класира в Топ 10 след няколко инцидента.

Българската ат-
летка Ваня Стамболова 
откри новия сезон с по-
беда в състезанието на 
800 м в турнира в зала, 
който се провежда в 
австрийската столица 
Виена. В първото си бя-
гане за сезона българка-
та постигна време от 
2.05.85 минути. Второто място остана за Матея  По-
кривац от Словения с време от  2.14.53 минути. Трета 
се нареди отново българка в лицето на Мария Петкова 
Ваклина, която постигна 2.15.74 минути. В спринта на 
60 м Надежда Варчева остана 8-а с време от 7.86 се-
кунди. Победата отиде в представителката на Беларус 
Алина Телай с време от 7:43 секунди.

шлем. За място на финала Анди 
Мъри ще спори с Томаш Бердих (Че-
хия), елиминирал по-рано Рафаел На-
дал.

Интересното в случая е, че То-
маш бе загубил последните си 17 
мача срещу испанския ас. Чехът 
нямаше победа над него от 2006 г. 
насам, когато го отстрани на 
„Мастърс“ в Мадрид. Томаш завър-
ши срещата с 46 печеливши удара 
(10 аса) при само 21 непредизвикани 
грешки. Рафа от своя страна при-
ключи участието си в турнира с 
24 уинъра (3 аса) срещу 26 грешки 
(6 двойни). За Надал пък това беше 
десетото му юбилейно участие в 
турнира, който спечели през 2009 г.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ СТРОИТЕЛСПЕЦИАЛЕН ГОСТ 
Инж. Петко Балабанов, 
управител на „Ферал” ООД:

Обектите са като децата – 
обичаш eднакво всички

Калин Каменов – 
зам.-министър на 
младежта и спорта

Сиатъл – 
романтика 
в небесата

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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Porsche започна годи-
ната с две премиери на 
ежегодното автоизло-
жение The North American 
Internat ional Auto Show 
(NAIAS) в Детройт. Пър-
вата беше на 911 Targa 

4 GTS, който ще влезе в 
продажба в Германия през 
март на цена от 137 422 
евро. Автомобилът ще ви 
очарова, ако сте сред фе-
новете на 911, но винаги 
ви се е искало моделът да 
е една идея по-мощен и по-
спортен. Той е с 30 конски 
сили повече от версията 
GTS. 

3,8-литровият 6-ци-
линдров двигател генери-
ра максималните 430 к.с. 
и е в състояние да развие 
до 100 км/ч за 4,3 сек. 911 
Targa 4 GTS е оборудван 

със Sport Chrono пакет, 
активно окачване (PASM), 
спортна изпускателна 
система и 20-цолови черни 
Turbo S-джанти. 

Останалите проме-
ни са свързани с дизай-
на. Първото, което прави 
впечатление, са новите 

аеродинамични странич-
ни огледала, затъмнените 
биксенон светлини и хро-
мираните накрайници на 
изпускателната система. 
Тапицерията е от алкан-
тара. Вътре ще можете 
да се настаните удобно 
на Sport Plus седалки. Раз-
ходът на гориво е между 
9,2 и 10 л/100 км в зави-
симост от скоростната 
кутия. 

Нали не сте забра-
вили, че премиерите са 
две? Втората, но не по-
малко впечатляваща, е на 

върховия модел в гамата 
Cayenne. Turbo S ще се 
предлага за продажба от 
есента с начална цена 
166 696 евро. Автомо-
билът се задвижва от 
4,8-литров двигател с две 
турбини, който генерира 
570 к.с. – с 20 к.с. повече 

от предишния модел. За 
да ускори от 0 до 100 км/ч, 
са му нужни 4,1 сек, като 
може да достигне мак-
симум 284 км/ч. Актив-
ната Porsche Tract ion 
Management система зад-
вижва перманентно зад-
ните колела, а при нужда 
прехвърля задвижването и 
към предната ос. 

Стандартното обо-
рудване включва 21-цолови 
алуминиеви джанти, LED 
светлини и кожен салон. 
Можете да избирате меж-
ду тапицерия в черно или 

в цвят сметана. За да 
е моделът безупречен и 
отвън, от Porsche предла-
гат полирана радиаторна 
решетка, монтиран на 
покрива спойлер, раздути 
калници в цвета на купето 
и спортна изпускателна 
система. 

2015 г. се очертава като особено активна за 
международната автомобилна индустрия. Почти 
всеки месец в Америка, Европа и Азия ще се провеж-
дат изложения за скъпоценности на четири колела. 
Най-важното за автогигантите събитие предстои 
през март в Женева. След това във Франкфурт през 
септември компаниите ще покажат на какво още са 
способни. Ето къде и кога ще се състоят големите 
автоизложения през тази година:

14 - 22 февруари – Чикаго, САЩ, Chicago Auto Show
5 – 15 март – Женева, Швейцария
3 - 12 април – Ню Йорк, САЩ
22 - 29 април – Шанхай, Китай
19 - 28 юни – Буенос Айрес, Аржентина
17 - 27 септември – Франкфурт, Германия
30 - 8 ноември – Токио, Япония
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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  
Решават немците, понеже са нация техническа, да видят къде е 
пределът на технологиите им и правят много малко винтче,  
по-малко от часовникарските, и го пращат в Япония за мнение.

Получават японците винтчето, разглеждат го и понеже и те са 
нация техническа и не могат да останат назад, пробиват  
във винтчето отвор и го връщат на немците.

Немците, за да не отстъпят на японците, го резбоват в отвора  
и им го връщат. Те - пак за да не останат по-назад,  
за вътрешната резба изработват винтче, завиват го и го пращат на 
немците.

Получават немците винтчето, чудят се какво да го правят и решават 
- дай да го пратим на българите да видим те какво ще кажат.

След 24 часа се получава телеграма със следния текст:  
„Имаше луфт и ние навихме кълчища.“
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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


