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Свилена Гражданска

Камарата на строителите в България под-
крепя Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
По изчисления на браншовата организация около 
2500 малки и средни фирми ще имат възможност 
да участват в търговете за саниране. Това ста-
на ясно по време на среща между разширения УС 
на КСБ и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова, на която тя 
представи основните дейности по програмата. 
Управителният съвет на Камарата се обедини 
около позицията, че най-добрият вариант за из-
пълнение на обектите е инженерингът. Той ще 
донесе по-високо качество и ще спомогне за по-
бързата реализация на проектите. 

Строителите предложиха на министър Павло-
ва за случаите, в които обществените поръчки 
ще се търгуват по критерия „икономически най-
изгодна оферта“, да се въведат типови докумен-

ти за конкурса. Тя прие идеята и заяви, че очаква 
от Камарата да й бъдат предоставени стандар-
тизираните документи.

Разходите за охрана и логистика на процеса 
по изпълнение на мерките за енергийна ефектив-
ност трябва да бъдат калкулирани в офертите, 
защото няма да има анекси и доплащане по вече 
сключени договори. Ще има авансово плащане от 
35%. Строителите предложиха да има и междинни 
с обща стойност до 80%. 

Надзорните фирми трябва да следят много 
сериозно изпълнението на всички дейности от 
самото начало до края на целия процес по сани-
рането, призоваха от КСБ. Министър Павлова 
подчерта, че компромис с качеството на рабо-
тата няма да се прави. Камарата в лицето на 
областните представителства се ангажира да 
осъществява мониторинг на програмата и да 
оказва експертна помощ на областните управи-
тели и кметовете в процеса на реализицията й.

Повече по темата на стр. 8-9

КСБ – АНАЛИЗИ
ИНТЕРВЮ

Според браншовата организацията инженерингът е най-подходящ за изпълнение на обектите 

Сключени договори 
по обществени 
поръчки – 2014 г.

 стр. 12-15
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Лиляна Павлова, министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството
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СЪУЧЕНИЦИ

Това беше една невероятна среща на 
строежа на малка ВЕЦ по поречието на 
бурната в тези месеци река през дефи-
лето. Видяха се двама съученици - Жоро 
и Гошо. Така ги наричаха в училище, за да 
не ги бъркат.

Сега единият, Жоро, се оказа соб-
ственик на фирма за електрообза-
веждане, а Гошо - на строително дру-
жество. След основното образование, 
където били неразделни приятели, пъ-
тищата на двамата се разделят. Жоро 
се записва в техникум по електротех-
ника, но завършва УАСГ и става строи-
телен инженер. Гошо учи в строителния 
техникум, но се дипломира в МЕИ като 
електроинженер.

Докато се разговориха в един от фур-
гоните, стана ясно, че и двамата са про-
дължили до известно време спортните 
си занимания. Първият играе футбол с 
юношите на „Левски”, стига до предста-
вителния отбор, но чупи крак и…до там. 
Вторият става мотоциклетен състеза-
тел и основно кара кросови машини. Едно 
падане на състезание, когато вижда как 
моторът прелетява на метър от него, 
слага край на мечтите му да кара големи 
пистови японски машини.

Сещат се и за голямата си страст 
- ските, която активно са практикували 
през всичкото това време, през което не 
са се виждали. Нещо повече! Оказва се, че 
в последните пет години освен на Банско 

са карали и на Бад Гащайн. Припомнят си, 
че алпийският ски курорт става извес-
тен най-напред като балнеолечебен цен-
тър, а сред известните личности, които 
са го посещавали, се нареждат австрий-
ската императрица Елизабет (Сиси) и 
император Фридрих Вилхелм I.

Сетиха се и за още неща като палу-
ването с момичета, но това не може да 
бъде тема на продължителен разговор 
между сериозни мъже.

Те сега имаха отговорна работа. Еди-
ният с неговите момчета щеше да прави 
изкопните и бетонните работи на ВЕЦ-а, 
а другият - докато стане време да мон-
тира турбините и останалите електро-
съоръжения, заедно с електротехниците 
си щеше да прокара електропровод и да 
захрани и отговаря за мощните помпи, 
които трябва да изтеглят водата от 
проблемните участъци. 

После? Ами после заваля големият фе-
вруарски сняг и странно, но двамата съ-
ученици дори и на майтап не повдигнаха 
приказка за Бад Гащайн. Сигурно защото 
строителството на централата в дефи-
лето имаше своите твърди срокове. Със 
ските тази година може би щяха да се 
разминат.

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков уважиха 
почетния председател на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, като бяха сред гостите на 
коктейла за неговия 60-и юбилей. На събитието присъстваха още премиерът Бойко Борисов, 
президентът Петър Стоянов, министри, депутати, синдикални лидери, представители на 
работодателскте организации и журналисти.

Снимка Денис Бучел

Мирослав Еленков

Състоянието на българската енерге-
тика и най-вече тежката криза на дове-
рие в нея е била темата на първото за 
годината заседание на Потребителския 
съвет към „ЧЕЗ България”. Това става 
ясно от прессъобщение на дружеството. 
Участниците в дискусията са предложили 
конкретни мерки за връщане на доверието 
в сектора чрез създаване на национален 
енергиен омбудсман и въвеждане на един-
на фактура за електроенергия, която да 
се прилага от всички доставчици на те-
риторията на България и да бъде ясна и 
разбираема.

„За да се върне доверието в енерге-

тиката, са необходими диалог и прозрач-
ност в работата на всички участници в 
сектора. Вярваме, че единната фактура 
ще осигури равнопоставеност на потре-
бителите и ще отговори на въпросите им, 
свързани със сметките за електроенер-
гия“, каза Петър Докладал – регионален 
мениджър на дружеството за България. 

Предложението за единна фактура 
бе отправено от ЧЕЗ за първи път през 
септември 2013 г. като начин за възста-
новяване на доверието в сектора. Тогава 
Потребителският съвет обсъди и предло-
жи конкретна форма на единната факту-
ра, която бе представена в Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР).
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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 

16 февруари        
Инж. Борислав Крушкин, член на 
Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

ДО
ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми инж. Стоянов,
Приемете моите и на Управителния съвет на Нацио-

налния клуб на строителите ветерани най-сърдечни поже-
лания за 85-ия Ви юбилей.

С Вашия принос като един от основателите на Бъл-
гарската строителна камара, дългогодишен неин главен 
секретар, един от инициаторите и учредителите на Клу-
ба на строителите ветерани в България, а понастоящем 
зам.-председател, отдавате своите сили, опит и знания 
за просперитета на строителния отрасъл.

Позволете ми да изразя своето уважение към Вас и да 
Ви пожелая в бъдещите години преди всичко крепко здраве 
и с Вашия пословичен ентусиазъм все така да работите 
за утвърждаването на Националния клуб на строителите 
ветерани.

Честит юбилей!

19.02.2015 г.           Инж. Т. Топалски
           Председател на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН 
КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

За да се регламентира 
статутът на паркоместа-
та, са предложени промени 
в Закона за устройство на 
територията. Изменения-
та са внесени от народни 
представители от ГЕРБ 
и Реформаторския блок. 
Проблемът с разпорежда-
нето и ипотекирането на 
т.нар. паркоместа е от 
години. По действащата 
нормативна уредба те не 
са определени като от-
делна вещ. Това пречи да 
бъдат отдавани под наем 
или продавани. Настоящи-
те предложения за проме-

ни в ЗУТ стъпват на про-
ведените обсъждания на 
работни срещи, на които 
са присъствали нотари-
уси, представители на 
Камарата на строители-
те в България, Дирекция 
„Архитектура и благоу-
стройство” на Столична-
та община, Агенцията по 
геодезия, картография и 
кадастър. Вносителите 
подчертават, че измене-
нията са консултирани и 
с някои от най-големите 
специалисти по вещно 
право – проф. д.ю.н. Влади-
мир Петров, проф. д-р Геор-

ги Боянов и др. Текстовете 
определят паркоместата 
като недвижими вещи на 
основание чл. 110, ал. 1 от 
Закона за собственост-
та. Това предложение ка-
сае обектите, които се 
намират в помещение за 
паркоместа или върху съ-
оръжение (строеж) върху 
земната повърхност. 

В случаите когато 
е уговорено те да не са 
свързани с притежанието 
на постройка или земя, ще 
представляват ограни-
чено вещно право (серви-
тут) върху постройка или 

земя. 
Според мотивите на 

вносителите предложе-
ните законодателни про-
мени не изискват никакви 
финансови вложения, а 
тъкмо напротив – може да 
се очаква силен положите-
лен ефект за държавния 
бюджет, тъй като реали-
зираните с паркоместа 
при новия режим сделки 
ще привнесат значителни 
приходи от данъци – мест-
ни и републикански, след-
ствие на създаване на цял 
пазарен сегмент и втори-
чен пазар за тези обекти.

Направление „Архитек-
тура и градоустройство“ 
към Столичната община 
обяви търг за избор на 
проектанти по Национал-
ната програма за енергий-
на ефективност на много-
фамилни жилищни сгради. 
Поръчката е разделена на 
две самостоятелно обо-
собени позиции. Първата 
е за изработване на ин-

вестиционни проекти за 
саниране на многофамил-
ни сгради, построени по 
индустриален способ, а 
втората е за адаптиране 
на общинските типови 
проекти за рехабилитация 
и саниране на ЕПЖС към 
конкретни секции.

Ще се сключи рамково 
споразумение с максимум 
15 потенциални изпълни-

тели по всяка от двете 
самостоятелно обособени 
позиции, ако са налице дос-
татъчен брой участници и 
оферти, които отговарят 
на критериите за подбор. 
Договорът ще е за две го-
дини. Посочените прогноз-
ни количества са 2 млн. 
кв. м РЗП. Индикативната 
стойност на търга е 15 
млн. лв.  Кандидатите мо-

гат да кандидатстват и 
за двата лота или само за 
единия. Изискванията са 
да имат поне три подобни 
договора от последните 
три години. Изборът ще 
се състои по критерий 
„икономически най-изгодна 
оферта“, като цената ще 
има тежест 70%, а тех-
ническото предложение – 
30%. Срокът за получаване 
на офертите е 18 март. 

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

Страницата
подготви
Свилена Гражданска 

Бюджетът на София 
за 2015 г. е балансиран и 
реалистичен. Това заяви 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова при приемането на 
финансовия план за тази 
година. Документът беше 
подкрепен от 44 общински 
съветници, а 14 бяха „про-
тив”, един гласува „въздър-
жал се”. Стойността на 
бюджета е 1,49 млрд. лв. и 
е с близо 28 млн. лв. повече 
от 2014 г. Заложени са 6% 
ръст на приходите. Капи-
таловата програма е 725 
млн. лв. „За сравнение: през 
2006 г. цифрата бе 64 млн. 
лв.“, припомни Фандъкова. 
391 млн. лв. са от опера-
тивните програми. 

В бюджета е заложен 
ръст на данъчните прихо-
ди от 230 млн. лв. за 2014 г. 
на 256 млн. лв. за 2015 г. 
Разликата е значима и е 
постигната, без да се по-
вишават налозите. Това 
се дължи на по-високите 
очаквания за постъпления 
от данъците върху пре-
возните средства и върху 
недвижимите имоти. 

Приоритети за поредна 
година са инфраструкту-
рата, екологията и обра-
зованието. За възстановя-
ване и ремонт на уличната 
мрежа са предвидени 86,3 

млн. лв., за строителство-
то на метрото – 128 млн. 
лв. През тази година се 
очаква да пристигнат 80 
нови автобуса, 5 трамвая, 
110 единични автобуса. 
Продължава поетапното 
ремонтиране на паркове-
те и градините. Планира 
се обновяване на Бори-
совата градина – втори 
етап, възстановяване на 
главния вход на Северния 
парк в район „Надежда“ и 
рехабилитация на околно-
то пространство на НДК. 

Останалите текущи 
разходи са 769 млн. лв.

 „Бюджетът осигурява 
инвестиции в приоритет-
ните сфери за развитие 
на града. През тази годи-
на ще завършим метро-
връзката на Централната 
жп гара с летище София. 
Ще реализираме Завода 
за механично-биологично 

третиране на отпадъци“, 
добави Фандъкова. „Ще 
продължи строителство-
то на детски градини. Тази 
година се предвижда да се 
изградят 8 и да старти-
ра реализацията на дру-
ги 8 обекта. Завършваме 
изграждането на ново 

училище. Инвестираме в 
културно-историческото 
наследство“, подчерта тя.

„Работим с Министер-
ството на финансите по 
пилотен проект, за да пре-
мине София на програм-
но бюджетиране“, обясни 
Фандъкова. 

Капиталовата програма е 725 млн. лв.
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Министерството на 
околната среда и водите 
ще инвестира 120 млн. лв. 
в мерки за превенция и уп-
равление на риска от на-
воднения и свлачища. Фи-
нансовият ресурс ще бъде 
осигурен по Оперативна 
програма „Околна сре-
да 2014 – 2020” (ОПОС). 
С тези средства ще се 
изгражда основно еколо-
гична инфраструктура за 
защита при възникване на 
проливни дъждове. Това 
каза ресорният министър 
Ивелина Василева по вре-
ме на заседание на парла-
ментарната Комисия по 
околната среда и водите.

„Предвидено е стро-
ителството на 6 регио-
нални центъра за реакция, 

както и изграждането на 
национална система за 
наблюдение на водите в 
реално време. За укрепва-
не на свлачищата са за-
делени 35 млн. лв. Всички 
тези дейности не могат 
да гарантират, че няма да 
има нови наводнения след 
обилни валежи, но рискове-
те и щетите от подобни 
явления ще бъдат намале-
ни”, посочи Василева. 

Тя подчерта, че изгот-
вените промени в Закона 
за водите също ще имат 
важна роля в превенцията 
на възникване на наводне-
ния. Измененията ще оп-
ределят единен държавен 
контролен орган, който да 
следи за състоянието на 
всички хидротехнически 

съоръжения на терито-
рията на страната. Това 
ще е Държавната агенция 
по метрологичен и тех-
нически надзор. Новите 
текстове въвеждат яс-
нота и по отношение на 
отговорността на соб-
ствениците и оператори-
те на язовирите. Ивелина 
Василева съобщи, че под-
готвените промени са на 
етап междуведомствено 
съгласуване.

По време на заседание-
то стана още ясно, че де-
тайлизирането на начина, 
по който ще бъдат изпъл-
нявани водните проекти 
по ОПОС, е единствената 
тема, която все още не е 
приключила при прегово-
рите по програмата с ЕК. 

Процедурата по фи-
нансово подпомагане на 
изработването на зада-
ния и проекти на общи 
устройствени планове 
на общини ще продължи и 
през тази година. За цел-
та са предвидени 5 млн. лв. 
в бюджета на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ), съобщиха 
от пресцентъра на ведом-
ството. 

О б щ и н и т е,  кои т о 
имат нужда от финансова 
помощ за подготовката на 
задание, трябва да пода-
дат формуляри до 16 март. 
Резултатите и списъкът 
с одобрените кандидати 
ще станат ясни на 27 

март. Подобно на минала-
та година ще се финанси-
рат до 70% от договоре-
ната между възложителя и 
избрания изпълнител цена. 
Максималната сума, коя-
то може да получи една 
община, е 15 850 лв. С тях 
местните администрации 
ще трябва да подготвят 
заданията и да ги внесат 
в МРРБ до 30 ноември т.г. 
заедно със заверени копия 
от договора с изпълнителя 
и издадените фактури.

О б щ и н и т е,  кои т о 
имат право на финансира-
не за изработване на общ 
устройствен план, са раз-
делени в три групи, съглас-
но категоризацията им. 
Кметствата от първа ка-

тегория ще се субсидират 
с до 50% от договорената 
цена за изработването на 
градоустройствения план, 
но не повече от 164 048 лв. 
Администрациите от 
втора и трета категория 
могат да се възползват 
до 65% от стойността на 
контракта, като сумата 
не трябва да надхвърля 
142 560 лв. В третата гру-
па влизат общини от чет-
върта и пета категория. 
Те ще бъдат подпомогна-
ти с до 80% от цената на 
проектирането, като мак-
сималната сума не тряб-
ва да надхвърля 121 253 
лв. Срокът за подаване на 
заявления е 16 март. Спи-
съкът с одобрените об-

щини ще бъде оповестен 
на 9 април. В 7-дневен срок 
след избора на изпълнител 
за изработването на об-
щите устройствени пла-
нове одобрените местни 
администрации трябва 
да уведомят МРРБ. Пред-
варителните проекти 
трябва да бъдат внесени 
във ведомството до 30 
ноември.

Редът и условията 
за достъп на общините 
до средствата, както и 
необходимите формуля-
ри за кандидатстване са 
публикувани на сайта на 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството в графа 
„Полезна информация”.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Правителството одо-
бри актуализирания про-
ект на Програмата за раз-
витие на селските райони 
(ПРСР) 2014 – 2020 г. Във 
втория вариант на про-
грамата са отразени 426 
бележки на ЕК. Увеличени 
са бюджетите по някои 
мерки за сметка на техни-

ческата помощ и дейнос-
ти, свързани с трансфер 
на знания, осведомяване, 
консултантски услуги, съ-
трудничество. Даден е 
приоритет на подкрепата 
и повишаването на конку-
рентоспособността на 
българските земеделски 
стопанства, като над 1 
млрд. евро от програмата 
са заделени за инвестиции. 
Новата ПРСР се фокусира 

Отразени са 426 бележки на ЕК и върху малките стопан-
ства. Това съобщиха ми-
нистърът на земеделието 
и храните Десислава Тане-
ва и заместникът й Васил 
Грудев на пресконференци-
ята след седмичното засе-
дание на кабинета. 

Общият бюджет на 
програмата е над 2,9 млрд. 
евро заедно с българското 
съфинансиране. Европей-
ските средства са раз-
пределени в 18 мерки за 
прилагане. Най-сериозно 
увеличение на бюджетите 

е постигнато при тези за 
инвестиции в земеделски-
те стопанства. Такава е 
мярка 4.1, за която се пред-
вижда индикативен бю-
джет 150 млн. евро. Финан-
сирането на дейностите, 
свързани с биологичното 
производство, е повишено 
пет пъти, а бюджетът, 
предвиден за младите фер-
мери – над два пъти. Специ-
алната тематична подмяр-
ка за малките стопанства 
също е увеличена от 90 
млн. евро на 110 млн. евро.

Министерският съвет одобри изменение на Споразу-
мението за предоставяне на консултантски услуги между 
Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната бан-
ка за възстановяване и развитие (МБВР). Документът е 
подписан през 2012 г. в рамките на проекта „Техническа 
помощ за подобряване на ефективността на пътния сек-
тор в Република България”. Той е на стойност 6 млн. лв. 
и се финансира по Оперативна програма „Транспорт”. По 
проекта са спестени 1 393 942 лв. За да не бъдат загубени 
тези средства, ще бъде сключено допълнително споразу-
мение с МБВР, което предвижда включване на нова дей-
ност. Идеята е с неусвоеното европейско финансиране да 
се направи цялостна визия за въвеждането на Електрон-
ната система за предоставяне на европейската услуга 
за електронно събиране на пътни такси (EETS). За целта 
ще се изготви встъпителен доклад и подробен работен 
план за електронното събиране на пътни такси по репу-
бликанската мрежа. След което ще се изработи анализ на 
възможностите и вариантите за трансформиране на съ-
ществуващата винетна система в електронна система 
за събиране на пътни такси. В рамките на проекта ще се 
разработят и стратегия и бизнес модел за внедряване на 
Електронната система за предоставяне на европейската 
услуга за електронно събиране на пътни такси. 

Елица Илчева

Готвените  проме -
ни в Закона за водите са 
внесени за разглеждане 
в Министерския съвет и 
вероятно ще бъдат вклю-
чени в дневния ред още на 
следващото заседание на 
кабинета. Новите планове 
за управление на речните 
басейни трябва да влязат 
в сила преди 2016 г. Те са 
с 5-годишен срок на дейст-
вие. Това заяви министъ-
рът на околната среда и 
водите Ивелина Василева 
по време на работна среща 

за актуализацията на пла-
новете, в която участваха 
басейновите дирекции към 
ведомството и неправи-
телствени организации. 

Според министър Ва-
силева разработването на 
актуализирани планове е 
процесът, в който е видно 
доброто взаимодействие 
между всички заинтересо-
вани страни и администра-
цията. 

МОСВ е наложило кон-
трол над разрешителните 
за строежи на ВЕЦ, стана 
ясно още от думите на 
екоминистъра. Тя припомни, 

че през 2009 г., по време на 
първия мандат на кабине-
та „Борисов“, във ведом-
ството заварили близо 700 
разрешителни за изгражда-
не на такива съоръжения. 
Тогава се е стигнало и до 
наказателна процедура от 
Брюксел заради огромния 
брой проекти. Сега обаче 
той е регулиран. Стана 
ясно, че едва 65 заявления 
за разрешително за полз-
ване са подадени за послед-
ните 3 години, а 49 са пре-
доставените разрешения. 
19 пък са стартиралите 
процедури към момента. 

Снимка авторът
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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 

МОДУЛНИ ВЕДОМСТВЕНИ 
БЕНЗИНОСТАНЦИИ  „СТИМЕКС“
Фирма „СТИМЕКС“ ООД, гр. Хасково, предлага достав-
ка, монтаж и сервиз на:

✓Модулни ведомствени бензиностанции за свет-
ли горива, разделени на секции – в зависимост от 
предпочитанията на клиента;
✓Електронни колонки Gilbarco Veeder Root с най-
висок клас на точност, с дебит 40 л/мин, 70 л/мин 
или 120 л/мин;
✓Нивомерни системи Gilbarco Veeder Root;
✓ЕСФП (електронни системи с фискална памет).

„СTИМЕКС“ ООД произвежда 
модулни бензиностанции с обем 
между 5 м3 и 30 м3, отговарящи на 
всички изисквания за такъв тип 
съоръжения (съгл. Наредба 1971).

Необходими са 2,2 млрд. евро за енергийна инфраструктура

Емил Христов

Нужни са ни 2,2 млрд. 
евро за изграждането на 
инфраструктура за газов 
хъб в България. Това сочат 
данните от презентация-
та, изнесена от премиера 
Бойко Борисов по време на 
първата среща на Група-
та на високо равнище за 
изграждането на газови-
те връзки в Централна и 
Югоизточна Европа.

Сред основните пре-
димства на страната ни 
за построяването на хъб 
за синьото гориво са гео-
графското разположение, 
което я определя като 
стратегически партньор, 
добре проектираната на-
ционална газопреносна 
мрежа, добре балансирана-
та транзитна национална 

система с газохранилище, 
както и добивът на нефт 
и газ в региона, става 
ясно още от представяне-
то. В него се подчертава 
и ниското вътрешно по-
требление, заради което 
има свободен капацитет 
за транзит.

Заложено е повишаване 

мощността на КС „Стран-
джа” с 10 MW, изграждане 
на лупинг Лозенец – Рупча 
(50 км) и модернизация и 
разширение на северен 
полупръстен с 272 км. Ще 
се построи и приемен тер-
минал, чрез който ще се 
подобри сигурност та на 
доставките на природен 

газ за Европа, което е ос-
новна цел на Европейския 
енергиен съюз за консоли-
диране на способността 
на ЕС и икономическите 
партньори да преговарят 
с външни доставчици на 
газ, се казва в презента-
цията.

„Изготвихме своеобра-
зен екшън план Югоизточ-
на Европа да е с минимум 
три източника на приро-
ден газ. Това може да се 
случи до края на юни“, за-
яви зам.-председателят 
на Европейската комисия, 
отговарящ за енергийния 
пазар, Марош Шефчович, 
който даде съвместна 
пресконференция с пре-
миера Бойко Борисов след 
приключилото първо засе-
дание на Групата на висо-
ко равнище по газовите 
въпроси на страните от 

Централна и Югоизточ-
на Европа. В срещата 
участваха още комисарят 
по въпросите на климата 
и енергетиката Мигел 
Ариас Канете, предста-
вители на страните от 
Централна и Югоизточна 
Европа, вицепремиерът по 
европейските фондове и 
икономическата политика 
Томислав Дончев, минис-
търът на енергетика-
та Теменужка Петкова и 
зам.-министърът Антон 
Павлов. 

Шефчович посочи, че 
предвид развитието на 
проекти като „Южен по-
ток“ и „Набуко“, които не 
са били изцяло в компетен-
циите и отговорностите 
на ЕС, е необходимо да се 
изгради необходимата ин-
фраструктура в региона. 
„Това зависи изцяло от нас 
и ЕК е готова да участва 
в тези проекти, включи-

телно и по плана „Юнкер“, 
каза още Шефчович. Спо-
ред него за България това 
означава построяване на 
газовия хъб във Варна и 
модернизиране и разширя-
ване на съществуващата 
инфраструктура за пренос 
на природен газ.

От пресконференци-
ята стана ясно, че се 
предвижда да има 844 км 
нова газопреносна мрежа, 
модернизиране на компре-
сорните станции в Левски 
и Провадия. Приоритет-
ни остават и газовите 
връзки с Гърция, Румъния, 
Сърбия и Турция, като 
първите две ще получат 
подкрепа от ЕС. Очаква-
ният добив от блоковете 
Хан Аспарух, Силистар и 
Терез е около 2 млрд. куб. 
м, което представлява 
около 2/3 от настоящото 
ни потребление на синьо 
гориво.

Десислава 
Бакърджиева

Правителството от-
пусна почти 15 млн. лв. от 
държавния бюджет като 
допълнително съфинан-
сиране по проект „Енер-
гийно обновяване на бъл-

гарските домове”. Той се 
реализира по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие 2007 – 2013” и е на 
стойност 50 млн. лв. В бю-
джета на Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството 
ще бъдат прехвърлени 

14 966 816 лв. за 2015 г. 
Целта е държавата да 

поеме за своя сметка фи-
нансовото съучастие от 
25% на сдруженията на 
собствениците в много-
фамилни жилищни сгради, 
одобрени за подпомагане 
по европейския проект. По 

този начин кандидатите 
ще бъдат равнопоставе-
ни с тези, които искат да 
се включат в Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на много-
фамилни жилищни сгради. 
Тоест одобрените обекти 
и по двата проекта ще по-

лучат 100% безвъзмездна 
финансова помощ за въ-
веждане на мерки за енер-
гийна ефективност.

До момента сгради-
те по ОПРР са 97 и соб-
ствениците на имотите 
очакват да бъдат избрани 
изпълнителите за санира-

нето. В процес на оценка 
са повече от 190 обекта. 
Предвижда се в рамките 
на 2015 г., когато изтича 
срокът на европейското 
финансиране, да бъдат 
обновени между 250 и 280 
многофамилни жилищни 
обекта.

Снимка авторът
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Лиляна Павлова, 
министър на 
регионалното 
развитие и благо-
устройството:

Ренета Николова

Г-жо Павлова, Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност в многофамил-
ни жилищни сгради стартира, 
придружена със силна инфор-
мационна и разяснителна кам-
пания. Посетих те редица гра-
дове. Какви са впечатленията 
ви към момента?

Едновременно със старта на 
програмата направихме подроб-
на, мащабна разяснителна кампа-
ния в 28-те областни града, във 
всички общини, в които има сгра-
ди, отговарящи на изискванията 
на програмата. Паралелно с това 
обаче се водеше и сериозна анти-
кампания, която целеше да нагне-
ти напрежение и да откаже хора-
та. Въпреки нея интересът към 
програмата е огромен. Най-рад-
ващото за мен е, че всеки изми-
нал ден, посещавайки нов регион, 
виждам, че въпросите еволюират 
към все по-практически. Вече има 
градове, в които са регистрирани 
множество сдружения. Сключени 
договори за финансиране с общи-
ни са подадени в областните уп-
рави за проверка и съответно за 
подписване на договори с Българ-
ската банка за развитие. Може 
да се каже, че дори се действа 
по-бързо от очакванията ни. Има 
сгради, по които скоро ще започне 
същинската работа.

Споменахте антикампания-
та. Какво трябва да знаят хо-
рата, така че да не се отказват 
от възможността да си обно-
вят жилищата, и то безплатно? 
Проведохте среща с КСБ, за как-
во е най-важно да е информиран 
строителният бранш? 

Първото, което трябва да зна-
ят хората, е, че стига сградата 
им да отговаря на изискването за 
36 апартамента, да е построена 
по индустриален способ и всички 
в нея да са съгласни, регистри-
рането на сдружение не е ника-
къв проблем и по никакъв начин 
не застрашава тяхната частна 
собственост. Не създава никак-
ва възможност, предпоставка или 
каквато и да е било хипотеза за 
това, някой да се разпорежда с не-
чия собственост, пък камо ли да 
има аргументи или основание за 
отнемането й. 

Второто, което е много важ-
но, е, че регистрацията на сдру-
жението е целева. То е с огра-
ничени правомощия и се прави 
единствено и само с цел да канди-
датства за финансиране по про-
грамата. То нито се интересува, 
нито има правомощия да се зани-
мава с частни проблеми, като на-
пример дали един собственик на 
апартамент има, или няма задъл-
жения, дали си е платил сметката 
за парно, или не. Това изобщо не е 
в правомощията на сдружението. 

Трето - програмата включ-
ва безвъзмездно финансиране на 
всички дейности, извършени по 
укрепването на сградата. Говоря 
за случаите, когато е конструк-
тивно застрашена. Покриват се 
и мерките, свързани с енергийна-
та ефективност дори и на общи 

части, покриви, тавани, мазета, 
включително и техните дограми 
и балкони. 

Но също така е важно да зна-
ем и какво не финансира програ-
мата. Това са ремонтни дейности 
по апартаментите, обзавеждане 
вътре в имота и всичко друго, 
което е извън посочените като 
задължителни мерки за енергий-
но или конструктивно обследване. 

От момента, в който е одо-
брена една сграда, както и про-
ектът, и е сключен договор с 
общината, местната власт носи 
изцяло отговорността за реали-
зация на програмата. Сдружение-
то на собствениците има анга-
жимент да упражнява контрол. 
То ще има право във всеки един 
момент да спре процедурата, за 
да поиска промяна. Гражданският 
контрол също е силно застъпен. 
Този въпрос често ми беше зада-
ван - кой ще контролира, как ще 
стават проверките. Гражданите 
трябва да знаят, че нещата ще 
зависят и от тях.

Що се отнася до строите-
лите, именно за да са наясно и 
те, организирахме среща с КСБ 
и с представителите на малки и 
средни фирми в бранша. Защото 
освен социален ефект от про-
грамата търсим и икономически. 
Нашата цел е да направим всичко 
възможно и необходимо малките 
фирми и строители да са тези, 
които участват в процеса. 

Затова и сме поставили ясни 
изисквания. Първото е, че за вся-
ка сграда трябва да има отделен 
изпълнител и точно това ще даде 
шанс на малките фирми, особено 
по регионите да кандидатстват 
и да имат възможност да спече-
лят проект. В една община, в коя-
то има 50 – 100 сгради, толкова 
са и опциите за компаниите. 

Важно е фирмите да знаят, че 
в тяхна подкрепа даваме до 35% 
аванс. Това е сериозна глътка въз-
дух за строителния бранш. 

Предлагаме три опции за из-
бор на изпълнители. Първата е 
това да става за всяка сграда 
по отделна открита процедура. 
Втората - една открита проце-
дура с много обособени позиции, 
за да може да кандидатстват 
отделни фирми. Третата е рамков 
договор с много на брой фирми, но 
отново изискването е една компа-
ния да прави една сграда. 

Даваме и възможност за 
т.нар. инженеринг, но той не е 
задължителен. Когато предвари-
телно е изготвено детайлното 
енергийно и техническо обслед-
ване, не е толкова сложно за един 
проектант да посочи какво тряб-
ва да се извърши в сградата. Тук 
обаче срещаме страхотен отпор 
от Камарата на архитектите. Те 
не са съгласни с инженеринга, а 
считам, че той е разумен вари-
ант за този тип строителство. 
В крайна сметка няма да правим 
изцяло нова сграда, а ще проекти-
раме как да се подредят климати-
ците, как да се сложи изолация и 
как да се смени дограмата или 
остъклените балкони да не из-
глеждат в този безобразен вид, в 
който са в момента. Най-нормал-

ното е да искаме инженеринг, при 
който проектант да проектира, 
строителят да строи и всичко да 
се получи в синхрон. От Камарата 
на архитектите не са съгласни и 
затова методът на работа също 
е тема, която обсъдихме със 
строителите. Смятам, че дори 
малките фирми имат възможност 
с един проектант да изпълнят из-
искванията на програмата. 

Държа да подчертая, че ще 
сме много строги към качество-
то. Не само ние, но и общините 
и областните управители ще бъ-
дат безкомпромисни. Не можем 
да си позволим лошо качество, а 
също така ще следим внимателно 
и какви материали ще бъдат из-
ползвани. Те трябва да са серти-
фицирани, защото за тях не може 
да се прави никакъв компромис. 

Ще сме взискателни и към га-
ранциите, които ще дават фир-

мите. Често се срещат опити за 
спекулиране с даването на 50 – 100 
години гаранция. Ние ще изисква-
ме сроковете да се спазват. Га-
ранцииите ще се издават в полза 
на етажната собственост, така 
че, убедена съм, винаги ще има ак-
тивен домоуправител, който ще 
следи нещата изкъсо. По-добре да 
изпълним проектите качестве-
но, а не после да се връщаме пет 
пъти, за да поправяме грешки. 

Какво е основното, за да има 
успех програмата, и къде вижда-
те потенциален проблем?

Проблемът идва от политиче-
ската агитация. Виждам, че кадри 
на една-две партии пускат разни 
листовки по пощите. Хората по 
партийна линия казват: „Аз няма 
да се сдружа“. В такива случаи 
двама души могат да саботират 
цял блок. Това виждам като про-

блем. Разбира се, има и хора, кои-
то просто се притесняват и не 
вярват, че държавата може да на-
прави нещо добро за тях и че иска 
най-накрая да влезе в социалната 
си роля. Те винаги ще търсят как-
во е скрито, тайно, подмолно и 
къде е капанът за тях. Това е по-
леснопреодолимо, защото имаме 
50 готови сгради, които могат 
да се видят. Като направим още 
толкова и е ясен ефектът, а и 
сметките през новия отоплите-
лен сезон са значително по-малки, 
тогава дай Боже тези страхове 
да отпаднат. 

Стана ясно, че държавата 
ще се намеси и при саниране-
то на жилища по ОП „Региони в 
растеж“, като поеме съфинан-
сирането. Какво наложи тази 
промяна?

Програмата, която е с евро-

Снимка Денис Бучел
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пейско финансиране, също е ва-
жна. Тя стартира през 2012 г., но 
за съжаление през последвалите 
две години беше почти замразе-
на заради бездействието на ми-
нистерството. Несвършената 
работа доведе до три проблема. 
С месеци не са се разглеждали по-
дадените заявления, с по половин 
година е забавяно пускането на 
тръжни процедури за избор на из-
пълнители, а след тяхното стар-
тиране се оказва, че те са с та-
кива безобразни условия, че част 
от вече избраните фирми сами са 
започнали да се отказват. Според 
тях изискванията са неизпълни-
ми. Програмата наистина беше 
пред провал. В същия момент 
много хора са си подали докумен-
тите, регистрирали са се, дори и 
пари са събрали и чакат. Това са 
97 готови, чакащи сгради, които 
не могат да се обновят поради 
безхаберието на предишния екип 
на министерството. 

За да ги компенсираме и да 
има солидарно отношение към 
едните и другите граждани, да 
не ги делим кои ще санират жи-
лищата си по националната и кои 
по европейската програма, ще до-
финансираме и втората. В момен-
та, в който падна условието за 
съфинансиране, хората подадоха 
заявления за още 190 сгради само 
за един месец. Това е хубаво, за-
щото колкото повече здания сани-
раме, толкова повече ще се вижда 
ефектът от програмата. 

Рискът за средставата по 
оператривната програма е огро-
мен, парите са на ръба. Времето 
е наистина малко, защото всичко 
трябва да е усвоено до края на 
годината. Но мисля, че е по-чест-
но и по-отговорно към хората 
поне да се опитаме да изпълним 
намеренията си. Тази седмица в 
Министерския съвет взехме ре-
шение, с което осигурихме необ-
ходимите 15 млн. лв. за дофинан-
сиране на собствения принос от 
25%, който до този момент се 
изискваше по програмата. Това 
отново открива работа за стро-
ителите. Така извън национал-
ната програма сега имаме и до-
пълнително 60 млн. лв., които ще 
инвестираме в проекти, а това 
означава още работа за строи-
телния бранш.

Паралелно ще работим и върху 
механизма за новата оперативна 
програма. 

Кога според вас е реалистич-
но да има първи търгове по на-
ционалната програма и кога ще 
видим готов саниран блок?

Има доста амбициозни кме-
тове. В четири области са под-
готвени сгради, за които са по-
дписани или са пред подписване 
споразумения с общините, така 
че, ако приемем, че през март 
се финализират и договорите с 
ББР и се пуснат търговете, то 
това ще са първите обществени 
поръчки за енергийно и конструк-
тивно обследване. За строител-
ство може да говорим най-рано 
наесен. Има общини, които са по-
напреднали. Например в Благоев-
град очаквам строителството да 
започне още през лятото. 

Освен програмата за енер-
гийна ефективност кои са дру-
гите задачи на дневен ред?

Имаме четири приоритетни 
задачи извън енергийната ефек-
тивност. Първо, през тази година 
довършваме Оперативна програ-
ма „Регионално развитие 2007 – 
2013“. Трябва да се разплатим и да 
приключим редица проекти. 

Втората ни задача е през юни 
да обявим и да започнем реализи-
рането на новата Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 
- 2020“. Амбициозна цел сме си 
поставили - през юни да обявим 
покани за първите схеми за фи-
нансиране, защото след нулевата 
2014 г. не искаме и 2015 г. да е та-
кава. Друг приоритет са ни път-
ните проекти. Трябва да довър-
шим тези, които сме планирали. 
Говоря за 130 км магистрали. Това 
са АМ „Марица“, „Струма“ и „Хе-
мус“, Шумен - Белокопитово, също 
така трябва да започнем строи-
телството на новите участъци 
на „Хемус“ и „Струма“ и да довър-
шим рехабилитацията на пътни 
отсечки и строителството на 
обхода на Монтана и Габрово. 

По програмата „Транзитни пъ-
тища“ до края на годината тряб-
ва да бъдат довършени 380 км. 
Предвид създалата се ситуация 
с бедствията, свлачищата и 
срутищата в страната наш ан-
гажимент е да подкрепим и по-
страдалите. По линия на Фонд 
„Солидарност“ до края на март 
ще обобщим и изпратим най-ка-
чествената нова апликационна 
форма. За вече одобрените сред-
ства ще се стараем максимално 
бързо да проведем процедури за 
подбор на проекти и целият про-
цес да започне. 

Тази година сме си постави-
ли и още една задача. Това е ре-
формата във водния сектор. Тя 
включва окрупняването на ВиК 
дружествата, регионализирането 
на управлението, паралелно с въз-
лагането на прединвестиционни 
проучвания за тези от 28-те об-
ласти, които се обединят (дотук 
са 16 области), както и преговори 
с Европейската комисия, която да 
убедим да финансираме проекти, 
преди да имаме стратегия и про-
учвания. Трябва да реформираме 
водния регулатор и паралелно да 
строим язовири. Започнахме с 
„Пловдивци“, лятото ще изберем 
изпълнител за „Луда Яна“, а до 
септември ще определим такъв и 
за рехабилитацията на „Студена“. 

Опитваме се да бъдем и мо-
дерни, така че иновациите и елек-
тронното управление са другите 
ни приоритети. Тази седмица 
правителството одобри със Све-
товната банка да реинвестираме 
свободен ресурс, като до края на 
годината направим анализ за ТОЛ 
системите и през 2016 г. на тази 
основа да търсим инвеститори, 
за да изградим такава система 
за пътищата. Паралелно с това 
като част от електронното упра-
вление трябва да довършим стра-
тегията, да имаме разработена 
концепция и да започнем реални-
те стъпки по обединяването на 
Имот ния и Кадастралния регис-
тър и Регистъра на възстановена 

собственост за земеделие, както 
и да разполагаме с пълно покри-
тие на кадастриалната карта. 

Да ви върна на темата за 
свлачищата. Ще се отделят ли 
допълнителни средства пред-
вид последните инциденти в 
страната?

За свачищата кандидатства-
ме по Фонд „Солидарност“ и в 
Междуведомствената комисия 
по бедствия и аварии. Бюджетът 
е 70 млн. лв. Отделно в ОП „Окол-
на среда“ са предвидени 20 млн. 
евро, за които можем да канди-
датстваме. 

Споменахте големите път-
ни проекти АМ „Струма“, „Ма-
рица“, Северната скоростна 
тангента. Миналата седмица 
стана ясно, че процедурата за 
„Хемус“ пак е спряна заради об-
жалвания. В този ред на мисли 
– ще инициирате ли промяна в 
законодателството във връз-
ка с обжалванията, за да не се 
бави с години строителството 
на големите обекти?

Първа копка на Северната 
скоростна тангента ще правим 
другата седмица. Там имаме 
частично разрешение за стро-
еж. Продължаваме да се борим. 
Паралелно ще строим и ще от-
чуждаваме. Ще се постараем да 
я изградим в максимална степен 
до края на годината, за да не за-
губим пари. 

Относно „Хемус“ нещата се 
развиват нормално. Две от жал-
бите бяха отхвърлени. Както 
знаете, в момента се формира 
работна група за Закона за об-
ществените поръчки. АОП изгот-
вя нов нормативен акт, защото 
транспонирането на европейска-
та директива трябва да се слу-
чи и у нас. Във връзка с това ще 
разгледаме и опциите за намаля-
ване на негативните ефекти от 
обжалванията. 

Според вас какво друго е 
ключово да влезе в новия ЗОП? 
Той е един от основните закони 
за бранша и го следим с особено 
внимание. 

Много промени трябва да 
бъдат направни. Първо - заради 
директивата, и второ - защото 
той беше приет от миналия пар-
ламент така, че в момента не 
прилича на нищо. Процедурите са 
безобразни и неизпълними. ЗОП 
трябва да се превърне отново 
в работещ закон. Най-важни са 
подзаконовата уредба и типови-
те документи, които също са ан-
гажимент на АОП и междуведом-
ствената група. 

Планирате ли разговори с 
КСБ и относно пакета от за-
конопроекти, подготвен от 
работна група, който пред-

вижда разделяне на Закона за 
устройство на територията и 
създаване на Закон за строител-
ството? Камарата има предло-
жение и за приемане на отделна 
наредба към ЗОП за търговете 
в строителството. 

Сформирахме Консултативен 
съвет към министъра. Той ще 
се занимава именно с инвести-
ционния и строителния процес. 
Първото му заседание предстои 
в началото на март. Тогава ще 
представим приоритетите и ще 
начертаем плана за действие на 
съвета. Една от основните теми 
ще бъде необходимата промяна 
в ЗУТ и законите, които касаят 
строителния и инвестиционния 
процес. 

Изказах моето мнение и на 
първата си среща с Камарата, 
казвам го и сега. Докато няма-
ме доказано с анализ обратното, 
не считам, че ЗУТ, който вече 
 натрупа добра практика, вклю-
чително и съдебна, е необходимо 
да бъде отменен или да се напише 
наново. За мен лично е по-добре 
да направим актуализация на ЗУТ 
по начин, по който той да бъде 
прецизиран. Чисто нови зако-
ни ще доведат до сътресения в 
строителния сектор и вместо да 
помогнат, ще пречат. 

Давам обаче своята подкрепа 
да се направят сериозни анализи 
и след това да се мисли в тази 
насока. За момента няма доста-
тъчно силни аргументи за разде-

ляне на ЗУТ. 
Що се отнася до наредба за 

обществените поръчки в строи-
телството, там съм съгласна да 
мислим за нови текстове, защо-
то от практическа гледна точка 
смятам, че има върху какво да се 
работи. 

Министерството ще под-
крепи ли инициативата, коя-
то КСБ започна заедно с други 
браншови организации, свързана 
с намиране на алтернативен ва-
риант за лот 3.2 на АМ „Стру-
ма“? Наскоро Камарата покани 
международни експерти - ин-
женери-геолози, които изказаха 
мнение, че дълъг 15 км тунел 
крие сериозни рискове.

Категорично. Дала съм своята 
подкрепа в тази посока. Национал-
на компания „Стратегически ин-
фраструктурни проекти“ работи 
по въпроса. Искам да изкажа благо-
дарност към КСБ, че се включи ак-
тивно в този процес. Заедно с БАН 
и екип от международно признати 
български и чужди геолози и сеиз-
молози направи много задълбочен 
анализ. На негова база е разрабо-
тен и одобрен експертен доклад. 
Той ще бъде добра основа за нас, 
чрез която ще предложим и ал-
тернативни маршрути в доклада 
за оценка на въздействието върху 
околна среда. Те също трябва да се 

„Следващата седмица правим 
първа копка на Северната 

скоростна тангента“

проектират, защото виждаме се-
риозните рискове, които крие един 
дълъг тунел. Мнението на специа-
листите е, че е по-подходящо да 
има по-малки съоръжения, съче-
тани с виадукти. Работим в тази 
посока и се надявам до ноември, ко-
гато трябва да сме готови с оцен-
ката, включително и базираща се 
на експертизата на Камарата, да 
можем да убедим всички, че има 
по-добър технически, финансово и 
икономически и най-вече по-сигу-
рен маршрут, модел и технология 
за изпълнение на участъка. 

На какъв етап е Оператив-
на програма „Региони в растеж 
2014 - 2020“ и кога очаквате одо-
брението й от ЕК?

Има две отворени теми по 
програмата. Те стоят така пове-
че от година. Напредъкът по тях 
към днешна дата е такъв, какъв-
то го оставихме през март 2013 
г. Две години по-късно нещата не 
са се променили. Това, което на-
правихме за два месеца, е, че пре-
работихме и постигнахме съгла-
сие, макар и на неформално ниво, 
за оста, свързана със здравеопаз-
ването. Това е едната от двете 
точки, които блокираха продъл-
жаването на одобрението, така 
че 85 млн. лв. да се инвестират в 
реформата на спешната помощ. 
Имаме визия, яснота, съгласие и 
концепция как да стане това. Тук 
говорим само за техническо пре-
цизиране до края на март. Втора-
та тема е за малките населени 
места. Съгласно Концепцията 
за пространствено развитие от 
ниво 4, това са 28 средни и малки 
градове, за които категорично ня-
маме подкрепата на ЕК да бъдат 
финансирани, а ако това се случи, 
ще бъдат подкрепени за по един 
проект, и то на конкурентен под-
бор. Продължават разговорите по 
тази тема. Разработваме нов ва-
риант и се надявам, че до май ще 
имаме консенсус. На този етап 
общият ресурс, който можем да 
заделим за малките населени мес-
та, е 106 млн. евро. 

Преди една година направи-
хме интервю, в което изказахте 
опасение, че 2015 г. ще бъде ну-
лева. И сега ли смятате така?

Рискът е голям. Към днешна 
дата проблемите са сериозни. 
Оперативните програми с най-
много финансиране не са одобре-
ни. Водим тежки преговори всяка 
седмица, за да може да бъдат одо-
брени поне през юни. За съжаление 
в края на миналата година се ока-
зах лош пророк. 

Какво е най-голямото жела-
ние на министъра на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството?

Най-голямото ми по-скоро при-
теснение е, че 2015-а освен годи-
на с много предизвикателства 
пред министерството е и период, 
в който ни очакват големи клима-
тични промени. За 25 години пре-
ход инфраструктурата в стра-
ната е занемарена, а последните 
катаклизми показаха, че никой не 
е по-силен от природата. Според 
мен трябва да сме мобилизирани, 
защото ни чакат големи предиз-
викателства. Предстоят още 
тежки ситуации за българските 
граждани, които живеят в кри-
тични райони. Пожелавам си тези 
проблеми да са по-малко и да няма 
пострадали хора.



Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ:

Ренета Николова

Инж. Глосов, как оценявате 
срещата с министъра на регио-
налното развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова?

Срещата с министър Лиляна 
Павлова беше изключително по-
лезна. Основната тема беше На-
ционалната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните 
жилищни сгради, която осигурява 1 
млрд. лв. за следващите две години 
и е насочена към малките и сред-
ните фирми. Тези компании досега 
бяха в неизгодна позиция в тръжни-
те процедури за големи строител-
ни обекти. Програмата дава реална 
възможност за работа на малките 
и средните фирми. В същото време 
тя ще подобри условията на живот 
на хиляди семейства. Не е на по-
следно място, че ще бъде променен 
и обликът на цели квартали. Към 
срещата имаше изключително го-
лям интерес. Освен Управителният 
съвет на КСБ на нея присъстваха 
представители на много фирми от 
областните представителства. 
Министър Павлова запозна аудито-
рията със самата програма. Бяха 
зададени много въпроси и бяха даде-

ни препоръки за провеждане на тър-
говете и по самото изпълнение на 
възложените поръчки. Разширени-
ят Управителен съвет на КСБ взе 2 
много важни решения. С първото за-
явяваме пълната си подкрепя за На-
ционалната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните 
жилищни сгради. Камарата счита, 
че възлагането на поръчките на ин-
женеринг е най-подходящият вари-
ант за реализиране на проектите. 
Освен че по този начин ще бъде на-
мерен най-оптималният вариант за 
изпълнение на проекта, инженерин-
гът дава възможност за съкраща-
ване на сроковете на провеждане на 
процедурите и гарантира качество. 
Притеснението на проектантите, 
че ще им отнемем работата, е 
немотивирано, защото работата 
ще бъде възложена на проектанти, 
които са физически или юридически 
лица. Подкрепяме инженеринга, за-
щото скъсява времето и гаранти-
ра качеството. Второто решение, 
което УС взе, е областните съвети 
да бъдат гарант за правилното про-
тичане на тръжните процедури и 
самата програма, като в това чис-
ло упражняват и мониторинг върху 
самата нея.

 Много въпроси бяха зададени 
на срещата. Удовлетворена ли е 
Камарата от отговорите, кои-
то получи?

Основните въпроси, които бяха 
зададени, бяха свързани с начина 
на разплащане. Имаме уверение, 
че средствата по програмата ще 
се плащат редовно. Финансиране-
то е осигурено. Ще бъдат създа-
дени условия, за да могат малките 
фирми да работят нормално, без 
да чувстват значителни затруд-
нения. Те все пак трябва да раз-
полагат с финансов ресурс, за да 
могат да участват. 

Сигурни сме, че програмата 
ще стартира и ще приключи до-
бре. Освен всичко при добра ико-
номическа обстановка и при въз-
можности на бюджета има опции 
програмата да продължи и след 
2016 г. 

Готови ли са фирмите да по-
срещнат предизвикателство-
то?

Вижда се, че фирмите са енту-
сиазирани и са готови да посрещ-
нат това предизвикателство въ-
преки кампанията, която се води 
против програмата.

Н А Ц И О Н А Л Н А 
П Р О Г Р А М А  З А 
Е Н Е Р Г И Й Н А 
ЕФЕКТИВНОСТ НА 
М Н О ГО Ф А М И Л Н И 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Десислава Бакърджиева
Свилена Гражданска

Камарата на строите-
лите подкрепя Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
Основните параметри на 
програмата бяха предста-
вени от министъра на 
регионалното развитие 
и благоустройството Ли-
ляна Павлова на среща с 
разширения УС на КСБ. На 
дискусията присъстваха 
председателят на Камара-
та на строителите в Бъл-
гария инж. Светослав Гло-
сов, заместниците му инж. 
Николай Станков и Андрей 
Цеков, изп. директор инж. 
Иван Бойков, членове на УС, 
областни председатели, 
представители на малки и 
средни фирми от страната. 
Интересът бе огромен, а 
въпросите, които задодаха 
членовете на КСБ, обхвана-
ха всички аспекти на иници-
ативата. 

„Трябва да обединим уси-
лия, защото изпълнението 
на програмата е много ва-
жно. Ефектът от нея ще е 
както за гражданите, така 
и за строителния бранш. В 
момента работим не само 
по националната програма“, 
обясни Павлова и допълни, 
че на заседанието си същия 
ден правителството е от-
пуснало 15 млн. лв., с които 
да  се покрие приносът на 
собствениците по схемата 
за саниране по ОПРР. „Пре-
дизвикателството по нея 
също е голямо. Преди някол-
ко седмици имахме само 97 
проекта, но като приехме, 
че държавата ще поеме съ-
финансирането от страна 
на собствениците, бяха по-
дадени още 190. Всичките 
тези обекти трябва да се 
реализират до края на годи-
ната, за да не загубим евро-
пейските пари. Тази година 
осигуряваме доста работа 
на малките и средните фир-
ми. Не трябва да забравяме, 
че от следващата година 
стартира и „ОПРР 2014 – 
2020“, която ще финансира 
сградите, които не са голе-
ми панелни блокове. Всичко 
това ще раздвижи стро-
ителния пазар“, подчерта 
министърът и припомни, че 
проекти по националната 
програма могат да се ре-
ализират на територията 
на 265-те общини. Срокът 
за кандидатстване е 2015 – 
2016 г. или до изчерпване на 
ресурса. „Надявам се да ста-
билизираме икономиката и 
да осигурим още средства 
за програмата“, каза тя. 

По думите й, ако в сгра-
дата има магазини или други 
търговски обекти, те също 
могат да участват за фи-
нансиране, стига да не са 
получавали друг вид държав-
на помощ през последните 

три години, надвишаваща 
200 хил. евро. 

Според Павлова важен 
елемент от програмата е 
изборът на изпълнител. Из-
искването за всички проце-
дури е те да бъдат открити 
по Закона за обществените 
поръчки. Техническото об-
следване и паспорт заедно 
с енергийното обследване 
могат да бъдат в един търг 
или разделени. Проектира-
нето и строителството 
могат да са отново 2 в 1, 
т.е. на инженеринг. „Това 
ще скъси сроковете за из-
пълнение и ще минимизира 
процедурите. Срещу това 
наше указание имаме отпор 
от Камарата на архитекти-
те в България. Въпреки това 
считам, че нашето решение 
е правилно“, поясни Павлова. 

Авторският и строи-
телният надзор и инвести-
торският контрол също ще 
могат да са в една проце-
дура. 

„Желаем по програмата 
да работят предимно мал-
ките и средните фирми и 
затова сме поставили изис-
кването за всяка сграда да 
има отделен изпълнител“. 
Авансът ще е 35%, което 
ще осигури оборотни сред-
ства на изпълнителите. 
Строителите предложиха 
да има междинни плащания 
до 80%, при Акт 15 да полу-
чат още 10%, а последните 
10% да бъдат изплатени 
при въвеждането в експло-
атация. 

„Парите няма да ми-
нават през общините. В 
момента, в който се фак-
турират дейностите, сред-
ствата ще се превеждат 
от банката. По този начин 
местната администрация 
няма да може да забавя или 
спира плащанията“, подчер-
та Павлова.

Конструктивно укреп-
ване се предвижда само 
ако сградата е неустойчи-
ва. Ще се финансират дей-
ности, които ще осигурят 
енергиен клас С на блоко-
вете.

Павлова посочи, че про-
грамата предоставя въз-
можността в градовете с 
топлофикация вертикални-
те щрангове да се сменят 
с хоризонтални, за да се 
постигне по-справедливо 
индивидуално отчитане. 
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Приветствам инженеринга. Това 
е една форма, доказала своята ефек-
тивност. В същото време искам 
да апелирам да обърнем внимание 
на организацията на изпълнението. 
Тези проекти са специфични и са със 
сложна логистика, която не е за под-
ценяване. Затова е необходимо да 
има едно изключително добро плани-
ране. Причината е, че е възможно да 
се сблъскаме с трудности с осигуря-
ването на достъп. Ще се работи в 
поне 36 апартамента на един блок. В 

случай, че контролът е слаб и осигуря-
ването на достъп се окаже проблем, 
това може да доведе до допълнителни 
разходи за строителя. Доставките 
на материали и строителната меха-
низация ще трябва да бъдат транс-
портирани обратно, което ще повлияе 
и на сроковете. Убеден съм, че много 
фирми ще подценят всички тези еле-
менти и няма да ги заложат в офер-
тите си с идеята да постигнат най-
ниска цена. Но тези разходи не бива 
да се пренебрегват. Заскеляването 

на една сграда осигурява достъп до 
всички апартаменти и обектът ще 
трябва да се охранява. Управление-
то на отпадъците също трябва да 
се организира предварително, за да 
не създаде допълнителен финансов 
ангажимент на изпълнителя. Затова 
би било удачно да се помисли за зала-
гането на допълнително изискване за 
задължителното наличие на проект 
за организация, който да предвижда 
всичко, свързано с логистиката.

Балконите са в режим на 
търпимост, но само ако не 
нарушават стабилността 
на сградата.

 „Към общините сме 

поставили изискването да 
се спазят всички наредби 
за качеството на матери-
алите. Надзорът трябва да 
следи за всичко. За разлика 

от строителните фирми 
надзорните ще могат да 
печелят няколко поръчки“, 
каза министърът. 

След питане на инж. Ев-
тим Янев, председател на 
ОП на КСБ – Пазарджик, и 
член на УС на КСБ,  и на инж. 
Иван Бойков за включването 
на типови договори Павлова 
заяви, че очаква предложе-
нието на Камарата за стан-
дартизирана документация.  

Разходите за охрана и 
логистика на процеса по 
изпълнение на мерките за 
енергийна ефективност 
трябва да бъдат калкули-
рани в офертите на изпъл-
нителите, защото няма да 
има анекси и доплащане по 
вече сключени договори за 
изпълнение. Изрично е опи-
сано, че етажната соб-
ственост трябва да оси-
гури склад за материалите 

и част от оборудването. 
Разходите за ток и вода ще 
бъдат поети от тях. 

Общините ще трябва 
да разпишат наредба как 
да изглеждат фасадите на 
зданията. Нека предвари-
телно местните власти да 
направят конструктивните 
и енергийните обследвания 
и едва тогава да възложат 
инженеринга на нас, насто-
яха строителите.

Павлова подчерта, че 
ако гражданите не осигу-
рят достъп за изпълнение 
на обекта или попречат за 
неговото обновяване, те 
ще трябва да възстановят 
на фирмата изпълнител  
изразходваните средства. 
„Фирмите не трябва да се 
притесняват за това, тъй 
като те имат договор с об-
щините“, поясни министър 
Павлова. 

Инж. Николай Станков, зам.-председател на 
УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София:

Снимки Денис Бучел
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Инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ:

Инж. Христо Димитров, 
председател на ОП на КСБ – Варна:

Инж. Павел Калистратов, член на УС на КСБ:

Инж. Иван Бойков, изп.-директор на КСБ:

Андрей Цеков, зам.-председател на УС на КСБ: 

Статистиката показ-
ва, че от националната 
програма за саниране ще 
могат да се възползват 
2500 компании. Ако всяка 
средна или малка фирма 
вписана в ЦПРС, кандидат-
ства и спечели поръчка, 
то тя ще има работа през 
тази година. Това е изклю-
чително постижение. Ка-
марата на строителите в 
България може да поздрави 
правителството за този 
смел ход. Досега само си 
говорихме за санираните 
жилища в Германия и срав-
нявахме начина, по кой-
то изглеждат панелните 
сгради в Берлин и тези в 
София. Сега държавата се 
ангажира със средства от 
бюджета и направи реална 
крачка към промяната. 

Положителното на 
програмата е и конструк-
тивното обследване, кое-

то ще се извърши. Всяка 
панелна сграда, която е в 
експлоатация повече от 
30 години, трябва да мине 
задължително на обследва-
не. Много от тези обекти 
имат проблеми при връз-
ките на заварките. Това е 
слабото им място, което 
може да се прояви при едно 
земетресение. Необходи-

мо е да гарантираме кон-
структивна стабилност 
на всяка сграда.

Относно инженерин-
га - той си има и предим-
ства, и недостатъци, но в 
случая гарантира по-добро 
качество и ще скъси срока 
поне три пъти. В строи-
телния бранш има най-
много специалисти, които 
разбират от саниране и 
могат да помогнат на об-
щините. Възможно е някои 
фирми да имат проблеми 
при изпълнението на ВиК 
частта, защото не всички 
разполагат с такива спе-
циалисти. Трябва бързо да 
направим типови договори, 
защото там също ще сре-
щаме трудности. Важно е 
и областните представи-
телства на КСБ да разра-
ботят механизъм заедно с 
местните управи за мони-
торинг. 

Получихме изчерпател-
ни отговори на въпроси-
те, които ни безпокоят. 
Министър Лиляна Павлова 
беше се подготвила много 

добре, за да ни запознае в 
детайли с предстоящите 
стъпки на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
Въпреки това основните 

притеснения и типичните 
проблеми за строителния 
процес си остават. Про-
цедурата е сложна и няма 
как да не очакваме в про-
цеса на изпълнение да  въз-
никват трудности.

Строителните фирми 
от Габрово, които са пре-
димно малки и средни, са 
притеснени, че в процеса 
на санирането някой от 
собствениците може да 
се откаже. Не е изключено 
възникването и на друга 
причина, която да спре про-
цеса на санирането. Да се 
появят фактори, които не 

зависят от строителите. 
Изпълнителите вече ще са 
направили собствени разхо-
ди, които някой ще трябва 
да им възстанови. Съглас-
но договорите, гражданите 
са тези, които в случай на 
прекратяване на проекта 
трябва да заплатят строи-
телно-ремонтните работи, 
но процесът трудно ще се 

регулира. Сдруженията на 
собствениците са сформи-
рани с цел и не разполагат 
с капитал. Съответно ком-
паниите трудно ще могат 
да си върнат вложените 
средства. 

Панелното строител-
ство е много специфично. 
Затова предлагам пред-
варително общините да 
направят конструктив-
ните и енергийните об-
следвания. Едва тогава 
под формата на задание 
да възложат инженеринга 
на строителите. Това е 
правилният път, по кой-
то трябва да се върви. 
В панелните блокове са 
вложени различни мате-

риали и независимото 
енергийно обследване е 
задължително. Същото 
важи и за конструктив-
ната част, защото, ако 
не се изследва и след го-
дини възникнат проблеми, 
санирането ще се обез-
мисли. Ако общината не 
възложи тези независими 
оценки, ще направим нещо 
привидно и непрофесионал-
но. След като приключат 
обследванията, трябва да 

се извърши мониторинг на 
данните и одитор да про-
вери информацията. Едва 
тогава трябва да се обя-
вява конкурсът за инжене-
ринг.

На срещата с минис-
търа на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова 
се повдигнаха страшно 
много въпроси. На част 
от тях получихме отго-
вори, а други остават и 
ще трябва да ги реша-
ваме в ход. Дискусията 
беше много ползотворна, 
защото се проследи цели-
ят процес – от проекти-
рането до изпълнението. 
Между нас има специа-
листи, които са строили 
тези блокове. Те могат 
да ни дадат много ясна и 
точна информация, какво 
трябва да се направи. Ние 
съзнаваме, че това е един 
дълъг процес, в който са 
намесени страшно много 
хора, с различни интереси. 
По цялата верига има про-
блеми. В крайна сметка 
се вижда начинът, по кой-
то трябва да се направи 
всичко. Предложихме на 
министър Павлова КСБ 
да поеме ангажимента 
да наблюдава много вни-
мателно този процес и 
да работи съвместно с 
областните управители 
и кметовете. Така, ако 
възникнат пречки, те ще 
могат да се решават на 
място от областните 
представителства на Ка-
марата на строителите 
в България. В много бърз 
порядък ще предложим и 
типов договор за изпълне-
ние. Ще предоставим ти-
пов контракт и за оценка, 

когато се гони икономиче-
ски най-изгодната цена, 
тъй като основното ука-
зание е да се работи на 
инженеринг. Камарата 
подкрепя инженеринга, за-
щото този начин скъсява 
до три пъти сроковете 
и гарантира качество. 
И двете страни – проек-
тантът и строителят, са 
заинтересовани да напра-
вят качествен продукт.

Начинът на плаща-
не е друга много важна 
тема, която обсъдихме, 
както и гаранциите. Това 
е съществен въпрос за 
малките фирми. Минис-
тър Лиляна Павлова ни 
информира, че плащани-
ята ще са между банка и 
строител. Институция-
та ще финансира директ-
но изпълнителя срещу 
документ и кметовете 
няма да взимат участие в 
процеса на изплащане на 
възнагражденията. Мест-
ната администрация ще е 

организатор на процеса. 
Малките и средните фир-
ми ще бъдат облекчени с 
междинни плащания. Из-
пълнителите се трево-
жат, че ще има задържане 
на гаранцията накрая, но 
това е нормално. 

Най-много трябва да 
се притесняваме за про-
веждането на тръжните 
процедури и контрола. 
Надзорът трябва да га-
рантира, че са използвани 
качествени материали 
чрез представяне на сер-
тификати, защото накрая 
винаги строителят отго-
варя за всичко. Ще видим 
и как ще тръгнат проце-
сите на взаимоотношения 
между изпълнителя и соб-
ствениците, тъй като те 
са длъжни да му осигурят 
достъп, вода, ток и скла-
дови помещения.

Положително е, че има 
сериозен интерес към 
програмата и до момента 
над 200 сдружения на соб-
ственици са регистрира-
ни. Санирането е сложна 
процедура и предстои 
много работа по органи-
зацията на търговете и 
техническата работа – 
обследване, проектиране 
и строителство. Надявам 
се през следващата го-
дина да сме заобиколени 
от реновирани блокове, 
подобни на тези, които 
се направиха по други 
програми, като ПРООН, 
където резултатите са 
обнадеждаващи. 

Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни жи-
лищни сгради е прекрасна 
инициатива на правител-
ството, която съчетава 
социални функции за насе-
лението, преки икономи-
чески ползи за собствени-
ците на апартаментите 
и работа за целия строи-
телен бранш. Малките и 

средните фирми ще имат 
възможност да получат 
поръчки през следващите 
две години. Дейност ще 
има и за гравитиращите 
около строителите - над-
зор, енергийни одитори, 
консултанти и т.н. Про-
грамата е невероятен 
стимул за икономиката. 

По нея ще се изпълня-
ват относително мал-
ки по обем  проекти, но 
достатъчно сложни. Още 
повече, че  инженерингът, 
като способ за проектна 
реализация означава дос-

та повече рискове, прех-
върлени към изпълнителя. 
В тази връзка типовите 
договори трябва да се ба-
зират на вече натрупан 
опит и практика. Същест-
вуват различни модели 
в международен план за 
малки проекти на инжене-
ринг. Сред примерите са 
Зелената книга на FIDIC и 
Националният инженерин-
гов договор в Англия. Ка-
марата ще се концентри-
ра върху разработването 
на подобен модел у нас, 
черпейки от чуждия опит. 

Проф. д-р инж. Димитър Назърски, член на УС на БАИС:

Важно е да се устано-
ви състоянието на едро-
панелните сгради. В прак-
тиката си съм отварял 
доста фуги по вътрешни-
те и външните части на 
сградите. Категорично 
опитът ми показва, че не-
щата не са толкова драма-
тични, колкото ги изкарва 
нашата архитектурна ко-
легия. Много от нещата 
се хиперболизират. Про-
блемите във връзките са 
основно в зоната на сер-
визните клетки, където 
са се образували течове, и 
при корнизните панели при 
подпокривната плоча. Това 
са местата, които трябва 
да се пипнат при енергий-
ното обновяване. Трябва 

да се обърне внимание и 
на блокове, където балкон-
ските системи са заваря-
вани и много често те са 
в предаварийно състояние. 
В много случи са допускани 
и течове от водопровод-
ната и канализационната 
система, които са довели 
до слягания и отваряне на 
фугите на панелите, има 
и скъсани връзки. Това са 
най-тежките проблеми при 
блоковете, но всички те 
ще бъдат фиксирани при 
обследванията. Строител-
ните фирми ще се справят, 
но все пак би било добре 
надзорът да обърне по-
сериозно внимание на кон-
структивното укрепване. 

Друг важен въпрос е 

всички монтирани вече 
топлоизолационни систе-
ми да се интегрират, а не 
да се махат вече вложе-
ни енергийно ефективни 
материали. Трябва вни-
мателно да се изследва 
състоянието им, за да се 
установи дали има нужда 
от допълнително укреп-
ване. Съответно тази 
информация трябва да се 
включи предварително в 
проекта.

Богомил Петков, председател 
на ОП на КСБ – Габрово:
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Юлия Танева,
експерт „Регистър“, 
ОП на КСБ – Смолян

Министърът на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова връчи 
разрешителното за строеж 
на проектирания през 1998 г. 
язовир „Пловдивци” на инж. Ге-
орги Харизанов – ръководител 
на консорциум „Пловдивци“, при 
посещението й край Рудозем, 
където беше дадено начало на 
изграждането на съоръжението. 
Общата стойност на проекта е 
47 399 722 млн. лв. Финансира се 
чрез заемно споразумение между 
България и Световната банка по 
проект за развитие на общин-
ската инфраструктура. 

Допреди да бъде спрян през 
2001 г., е изграден преливник с 
водоземна кула и стена с висо-
чина 18 м. Предстои насипната 
стена с асфалтобетоново ядро 
да бъде вдигната до 58 м, ще 
се построи и пречиствателна 
станция за питейни води. Обе-
мът на язовира ще бъде 2,4 млн. 
куб. м, което е 60 пъти повече 
спрямо дебита на сегашните 67 
водоизточника, захранващи на-
селените места. Срокът за за-
вършване на обекта е 900 дни, 
или две години и половина.

„Това е изключително сложен 
технически проект. В рамките 
на изграждането му ще бъдат 
наети около 300 души, част от 
които вероятно от региона. 
Пожелавам на строителя успех 
и безаварийна работа“, каза 
министър Павлова. Консорциум 
„Пловдивци“ е с водещ партньор 
„Зарубежводстрой“ (Русия) и 
партньори „Арема“ (Испания) и 
„ГБС – Инфраструктурно стро-
ителство“ (България). 

Язовирът се намира на 17 
км от Рудозем, до с. Пловдивци. 
Със строителството му ще се 
реши проблемът с недостига и 
качеството на водата в 30 на-
селени места. Близо 40 хил. души 
ще имат непрекъснат достъп 
до нея, посочи Павлова. 

Министърът на  регио -
налното развитие и благоу-
стройството подчерта, че с 
подписването на договора за 
строителство на яз. „Пловдивци“ 
и свързаната с него пречиства-
телна станция за питейни води 
се слага край на 30-годишната 
история на строителството на 
водния обект. Първият проект 
на язовира е от 1982 г. „Радвам 
се, че подписваме договор за 
важен проект, чието начало е в 
миналия век. Това показва, че по-
вече от 20 години сектор „Водо-
снабдяване“ е изоставен, но сега 
държавата влиза във функциите 
си и осигурява питейна вода на 
хората“, заяви Павлова. 

На събитието присъстваха 
председателят на ОП на КСБ 
– Смолян, Весела Цолова, Кре-
мен Красин – член на Област-
ния съвет, Владимир Кехайов 
– управител на „Крис-МТ“ ООД 
– Мадан, както и представите-
ли на десетки фирми – члено-
ве на областната структура 
на строителите. Те споделиха 
с министър Павлова, че този 

обект дава оптимизъм на бран-
ша в Родопския край. Предсе-
дателят Весела Цолова изрази 
готовност за пълна подкрепа и 
съдействие за безпроблемното 
и качественото строителство 
на съоръжението. 

Сред официалните гости 
бяха и областният управител 
Недялко Славов, неговите за-
местници Адриян Петров и Зар-
ко Маринов, бившият областен 
управител Стефан Стайков, 
народните представители д-р 
Даниела Дариткова и Дора Янко-
ва, кметът на община Рудозем 
Румен Пехливанов и колегите му 
от съседните общини Мадан и 
Смолян. 

„Спазвайки традицията на 
старите майстори, вграждаме 
нашето посвещение за бъдещи-
те поколения в стената на язо-
вира“, заяви министър Павлова 
при полагането на капсула на 
времето по време на церемо-
нията за старта на строител-
ството. 

„Водата не е само източник 
за утоляване на жаждата, тя е 
нещо много по-ценно и много по-
свято. Именно затова решихме 
и ние, спазвайки традицията, из-
граждайки не чешма, а язовир за 
питейна вода, да вградим посла-
ние за бъдещите поколения. То е 
в херметически затворена кап-
сула. Надяваме се да остане за 
следващите 100 – 200 години“, 
каза пред събралото се множе-
ство министърът на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството и постави капсулата в 
тази част на язовирната стена, 
която не е заливаема.

Ето част от самото посла-
ние: „И до днес хората в Родо-
пите продължават да градят 
чешми, за да утолят жаждата 
на някой странник и да оста-
вят след себе си нещо трайно и 
стойностно за бъдещите поко-
ления. Защото водата не прос-

то утолява жаждата – тя е ис-
тория, чистота, живот и любов. 
Учените през XXI в. твърдят, че 
водата също е и жив организъм, 
тя помни и чрез паметта си 
въздейства силно на света око-
ло себе си. Вярваме, че това е 
така. Именно затова искаме на 
този питеен язовир, който съг-
раждаме с много любов и вяра 
в доброто, да оставим както 
незнайните мъдреци, строили 
чешми в Родопите, посвеще-
нието си за поколенията – да 
вярват в доброто, в мъдростта 
и любовта. Да съхранят ценно-
стите на родната култура и да 
отглеждат поколенията след 
тях със силен стремеж за уче-
ние, развитие и усъвършенства-
не. Защото българският народ 
е оцелял през вековете именно 
защото се е уповавал на тези 
ценности и именно защото те 
ще го съхранят занапред! Днес, 
8 февруари 2015 г., при управле-
нието на второто правител-
ство с министър-председател 
Бойко Борисов започваме стро-
ителството на язовир „Пловдив-
ци“ и вграждаме това послание 
в стената му с надеждата, че 
след 100 години то ще бъде 
прочетено. Тогава България ще 
бъде богата, мирна и проспери-
раща държава. Поставяме осно-
вите на това и вярваме, че с об-
щите усилия на всички мъдри и 
родолюбиви хора у нас ще успеем 
да го постигнем.“

Следващият язовир за пи-
тейна вода, който се очаква да 
бъде започнат още до края на 
година, е „Луда Яна“ до Панагю-
рище. Предстои и рехабилита-
цията на язовирната стена на 
яз. „Студена“ до Перник. „Питей-
ната вода е наш основен приори-
тет. Недопустимо е в XXI в. да 
имаме режим на питейната вода 
в над 120 населени места през 
лятото“, заяви министърът на 
регионалното развитие.

Роза Никова,
ОП на КСБ – 
Кюстендил

Първата работ-
на среща за година-
та на ОП на КСБ – 
Кюстендил, с кмета 
на общината Петър 
Паунов и областния 
управител Виктор 
Янев се проведе в 
залата на местна-
та администрация. Темата на 
разговорите беше Националната 
програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни жилищни 
сгради. 

Срещата беше по инициа-
тива на Областното предста-
вителство на Камарата и в нея 
участваха управителите на 
строителни фирми – членове на 
КСБ, представители на Камарата 
на инженерите в инвестиционно-
то проектиране, Камарата на 
архитектите, надзорни компании 
и специалисти по енергийно об-
следване.

Председателят на ОП на КСБ 
– Кюстендил, инж. Светослав Бо-
рисов откри срещата, поздрави 
участниците и им пожела ползот-
ворна и съдържателна дискусия. 
Областният управител Виктор 
Янев от своя страна изказа мне-
ние, че темата е особено важна 
и се надява на широка дискусия, за 
да могат да се усъвършенстват 

методите на работа. Той споде-
ли, че кюстендилските строи-
телни фирми са с капацитет да 
се ангажират с изпълнението на 
поръчки за саниране на жилищни 
блокове.

Кметът Петър Паунов за-
позна присъстващите с пред-
стоящата програма и в центъра 
на разговорите бяха поставени 
важни въпроси, свързани с енер-
гийното обследване, с проектира-
нето и с инженеринга. Внимание 
беше обърнато и на обществени-
те поръчки за строителството 
и на обединяването на фирмите. 
По време на срещата беше за-
сегнато и авансовото плащане. 
Кметът изрази очакване строи-
телите да дадат предложения за 
усъвършенстване на методиче-
ските указания. Дискусията про-
дължи и с разяснения по темата 
от Росица Плачкова – зам.-кмет с 
ресор „Инвестиционна политика и 
регионално развитие“.

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ – Пазарджик

В Пазарджик се проведе ра-
ботна среща между областния 
управител Трендафил Величков 
и представители на местните 
структури на Камарата на стро-
ителите в България, Търговско-
промишлената палата, КРИБ, 
Съюза за стопанска инициати-
ва, Сдружението на частните 
предприемачи и работодатели, 
Сдружението на предприемачите 
– Панагюрище, Сдружението на 
хотелиерите и ресторантьорите 
– Велинград.

Целта на мероприятието бе 
представяне на инициативата на 
областния управител и екипа му 
за създаване на бизнес бюлетин, 
който ще дава информация за ико-
номическата дейност в региона, 
показателите по отрасли и про-
изводства, природни ресурси и 
работна сила. 

Фирмите ще имат възмож-
ност да представят накратко 
дейността си и очакванията за 
бизнес партньорства. Инфор-
мацията ще бъде разделена по 
общини и региони, ще представя 
областта и потенциалните въз-
можности за инвестиции. 

Представителите на биз-
неса изразиха подкрепата си и 
споделиха мнение, че към насто-
ящия момент липсват обобщени, 
рекламни и аналитични данни за 
спецификата на частния сектор 
в областта. Те предложиха в из-
данието да се включи информация 
и за свободни терени, подходящи 
за инвестиции. Втората им идея 
беше да се проведат срещи със 
собствениците на производстве-
ни мощности с капитал и изгра-
дена инфраструктура, които след 

процеса на приватизация не рабо-
тят. 

Другата трудност за бизне-
са е липсата на квалифицирана 
работна ръка. Областният упра-
вител посочи добрите примери за 
дуално обучение по германската и 
австрийската система, които ня-
кои фирми в Пазарджик и Панагю-
рище се опитват да реализират 
съвместно с професионалните 
гимназии.

Величков подчерта, че от сре-
щите си с частния сектор е ос-
танал с впечатление, че област-
та не е между икономическите 
първенци, като предпоставка за 
това е географското положение – 
близостта до големите центрове 
София и Пловдив, и твърде оскъд-
ната информация за преимущест-
вата на Пазарджик. 

„За да не ни подминават инвес-
тициите, трябва да ги привлича-
ме. Наша основна цел трябва да 
бъде рекламирането на региона 
и неговите възможности. Зато-
ва е нужно да направим каталог 
– портфолио, което да бъде лице-
то на областта. Моята идея е да 
обособим нова икономическа зона. 
Искам заедно с вас да решим как 
това да стане по най-добрия на-
чин. Конкуренцията е хубаво нещо, 
но ако не се обединим и не доведем 
тук големи инвеститори, никой от 
нас няма да просперира. Тази сре-
ща е началото. Ще имаме още, ще 
общуваме непрекъснато, отворе-
ни сме за идеи“, обобщи Величков. 

Областния управител Недялко Славов и министър Лиляна Павлова

Снимка авторът

С
ним

ка авт
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С
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Срокът за завършване на обекта е 900 дни
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Десислава 
Бакърджиева

Инж. Маринова, какви 
ще са приоритетите на 
Областното представи-
телство през тази го-
дина?

Основните дейности, 
които ОП на КСБ – Плевен, 
ще изпълнява, са свърза-
ни в максимална степен с 
интересите на членовете 
на местната структура и 
на строителния сектор. В 
тази връзка ще продължим 
да бъдем активни по отно-
шение на законодателните 
инициативи на Камарата на 
строителите в България. 
Трябва да си извоюваме по-
добър Закон за обществе-
ните поръчки (ЗОП), за да 
имаме по-прозрачни проце-
дури и да премахнем субек-
тивните критерии за оцен-
ка. Това са най-сериозните 
проблеми при търговете. 
Важно е и да не се примиря-
ваме с ширещата се в реги-
она незаконна строителна 
дейност. Необходимо е да 
сме по-активни и в борба-
та срещу сивия сектор. 
Преобладаващата част от 
нашите членове в Плевен 
са малки и средни друже-
ства. В последните години 
стана обичайна практика 
някои компании, невключени 
в Строителния регистър, 
без трудови договори за 
служителите, осигуровки 
и всякакви други обезпече-
ности, които работещите 
„на светло” фирми плащат, 
да изпълняват дейности 
в малките общини. Така 
отнемат и оскъдната ра-
бота, която се финансира 
в региона. Това е сериозен 
проблем не само за Плевен, 
но и за цялата страна.

Как ОП на КСБ – Пле-
вен, ще подпомага иници-
ативите на КСБ за законо-
дателни промени?

Областното предста-
вителство винаги актив-
но е участвало във всич-
ки дейности, правили сме 
анализи и сме давали наши 
становища. През тази го-
дина изготвихме предложе-
ния по промените в Кодекса 
по професионална етика и 
предложенията на КСБ за 
методиката на изисквани-
ята към изпълнителите по 
внедряване на мерките по 
енергийна ефективност 
и саниране на жилищата. 
Готвим идеи за типови ус-
ловия и договори в ЗОП. 
Като цяло инициативата в 
тази насока идва от ръко-
водството на Камарата, а 
нашата задача е да подпо-
могнем процеса в максимал-
на степен. 

Върху какви други дей-
ности ще се фокусирате?

Сериозен проблем на 
целия строителен сектор 
е професионалното обуче-
ние и кадровото обезпеча-
ване с млади кадри. Затова 
направихме поредица от 
срещи с ръководствата на 
Професионалната гимна-
зия по строителство, архи-
тектура и геодезия „Никола 
Фичев” и Професионалната 
гимназия по подемна, стро-
ителна и транспортна 
техника „Г. С. Раковски”. 
Разговаряхме и с предста-
вителите на училищните 
инспекторати. На тях беше 
обсъдена нуждата от обу-
чение по определени специ-
алности и изяснихме какви 
млади кадри са необходими 
на строителния бранш в ре-
гиона. ОП на КСБ – Плевен, 
съдейства на ПГСАГ „Нико-
ла Фичев” и в няколко други 
направления. Подпомагаме 
процеса на сключване на 
договори за провеждане на 
учебни практики във фир-
мите - членове на КСБ. 
Сътрудничим на гимназия-
та и при изпълнението на 
проекта „Нова възможност 
за моето бъдеще” по Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси”. 
Той представлява систе-
ма за идентифициране и 
признаване на знания, уме-
ния и компетентности на 
придобита професионална 
квалификация чрез нефор-
мално или самостоятелно 
учене. Важна част от рабо-
тата ни е и помощта, коя-
то оказваме на два екипа 
ученици за представянето 
им в проекта „Аз мога да 
строя”. Подготвяме и съв-
местни дейности с Бълга-
ро-германския център за 
професионално обучение 
в Плевен, които ще бъдат 

много полезни за нашите 
членове.

Продължават ли да по-
стъпват жалби и сигнали 
за нередности в Комисия-
та по професионална ети-
ка, касаещи строителния 
бранш?

От известно време 
активността намаля и 
жалбите и сигналите са 
по-малко. Това не е добре, 
защото проблемите в бран-
ша трябва да се изваждат 
на преден план, да се обсъж-
дат и се търсят начини за 
тяхното решаване. А про-
блемите през миналата го-
дина бяха твърде много. Из-
правени бяхме не само пред 
малкия обем строителна 
дейност, но и пред предиз-
викателството със спи-
рането на плащанията по 
проектите на общините. 
Това доведе до капсулиране 
на компаниите. Те се затво-
риха и се фокусираха върху 
оцеляването си. Загуби се 
интересът на членовете ни 
към нередностите, които 

позволяват развитието на 
сивия сектор и незаконното 
строителство. Липсва ак-
тивност от близо една го-
дина. Би трябвало да я въз-
родим с промени в Кодекса 
по професионална етика.

Имате ли членове, кои-
то все още не са получили 
плащания за извършени 
строителни дейности по 
европроекти или други?

Плевенските строи-
телни фирми работиха 
през изминалата година 
по европроекти предим-
но като подизпълнители. 
Макар че в голяма степен 
разплащанията се получиха 
по цялата верига, все още 
има компании, които не са 
взели възнаграждение за 
изпълнени строителни дей-
ности. Междуфирмената 
задлъжнялост безспорно се 
увеличава и продължава да 
е сериозен проблем в кри-
зата, в която е браншът. 
Комисията по професио-
нална етика към УС на КСБ 
и изградените комисии към 

областните съвети могат 
да бъдат полезни за подо-
бряване на ситуацията и 
намаляване в някаква сте-
пен на неразплащанията 
между фирмите.

Има ли промяна в със-
тоянието на строителния 
сектор от началото на го-
дината? 

Положението на бранша 
в региона продължава да е 
много тежко. Няма сериозни 
строителни обекти, които 
да гарантират оцеляване-
то на фирмите. Надявам 
се да се реализират обяве-
ните намерения за строи-
телни дейности в Плевен 
по новите оперативни и 
национални програми. 

Започна процедура за 
избор на изпълнител за 
първия етап на автомаги-
страла „Хемус”. Какви са 
шансовете на местните 
компании да се включат в 
проекта?

Очакваме с надежда 
началото на дейностите 
по изграждането на първия 
етап на АМ „Хемус” не само 
заради шанса за работа, но 
и защото обектът е важен 
за стратегическото разви-
тие на Плевен. Смятам, че 
строителите от региона 
ще намерят своето място 
за реализация под различ-
ни форми в изграждането 
на обекта. Сред нашите 
членове са няколко фирми, 
занимаващи се с инфра-
структурна дейност, които 
са много добре подготвени. 
Вероятно те ще бъдат по-
търсени за пряко участие 
в процедурите като под-
изпълнители или за включ-
ване в сдружения. 

Община Плевен обяви 
поръчка за избор на изпъл-
нител за втория етап за 
обновяването на централ-
ната пешеходна зона на 
града. Какви други големи 
търгове за строителство 
се очакват през 2015 г.?

Надявам се обявената 

обществена поръчка да 
бъде спечелена от плевен-
ски фирми, тъй като през 
миналата година ни беше 
много неприятно да наблю-
даваме как първият етап 
на проекта за модерниза-
ция на централната пе-
шеходна зона на Плевен се 
изпълнява от наши колеги 
от далечни градове, докато 
местните компании стоят 
без работа. Изпълнителите 
на обекта бяха от Варна и 
Шумен.

Очакваме да бъдат обя-
вени тръжни процедури за 
изграждане на воден цикъл 
на Плевен. Средства за 
строителство се очаква 
да бъдат осигурени и по 
европейски програми по на-
правление на Стратегията 
за прилагане на интегрира-
ни териториални единици 
в Северозападния регион. 
Плевенският район е пози-
циониран изключително 
добре в документа заради 
своите стратегически пре-
димства. Община Плевен 
има готовност да старти-
ра и процедури за проекти 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж” и пред-
стоящите изпълнения на 
саниране и мерки по ЕЕ на 
панелните жилища.

Имате ли идеи как да 
привличате нови членове?

Не смятам, че Камара-
та на строителите в Бъл-
гария трябва да се стреми 
към огромна членска маса. 
Важно е да се съхранят 
сериозните членове и фир-
мите, които виждат сми-
съл в това да са част от 
КСБ. Пасивни членове не са 
ни необходими. Трябват ни 
активни компании, които да 
участват в мероприятията 
и делата на Камарата и да 
вярват в способностите й. 
Като стимул за привличане 
на нови фирми могат да се 
използват преференциите 
за членовете на КСБ. Таки-
ва са курсовете за обуче-
ние на кадрите, за преква-
лификация. Бихме могли да 
помислим и за нови, като 
банкови преференции, които 
са били предлагани в минали 
периоди от Камарата. 

Какви са очакванията 
ви за 2015 г.? Оптимист 
ли сте?

През тази година стро-
ителният сектор ще изле-
зе от тежката ситуация 
на предходния период, ако 
стартират договори по 
проектите от настоящ-
ия програмен период и се 
подобри бизнес средата. 
Само така ще заработи 
нормалният инвестиционен 
пазар. Оптимист съм и се 
надявам, че 2015 г. ще бъде 
по-добра.

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

Ще продължим да бъдем активни в инициативите на Камарата за законодателни  промени 

Централната пешеходна зона 
на Плевен е обновена

Снимки авторът
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Сключени договори по обект на поръчката, брой и стойност в млн. лв.                                 
2006 – 2014 г.

По данни на Агенцията по обществени поръчки
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Брой Стойност

Сключени договори по обществени поръчки 2010 – 2014 г. 
разпределени по брой и стойност

                   2010      2011   2012   2013   2014   

  Брой 
 Стойност       
млн. лв. Брой 

Стойност 
млн. лв. Брой 

Стойност 
млн. лв. Брой  

 Стойност 
млн. лв. Брой 

Стойност 
 млн. лв. 

Над  2150 
млн. лв.                         
BGN                                              89 1056 140 1570 200 2134 267 3211 322 2060 

                                                        
EU  4 29 4 99 1 5 2 110 
От 200 хил. 
лв. до 2150 
млн. лв.                                    
BGN  452 258 707 471 815 550 903 603 129 798 

                                                        
EU 3 3 6 3 4 3     
До 200 хил. 
лв.                               
BGN 721 45 1049 63 1086 58 1368 64 1655 83,6 

                                                        
EU             1              0,2                             2 0,2 

                  

Екип КСБ
Таня Бъчварова, 
гл. експерт, 
ръководител проект 
„Мониторинг на 
обществени поръчки“

Мониторингът на склю-
чените договори по обяве-
ни обществени поръчки за 
2014 г. е изготвен на база 
данни на Агенцията по об-
ществени поръчки. КСБ 
следи, анализира и публи-
кува на всяко тримесечие 
тези данни, касаещи сектор 
„Строителство“. Анализът 
на сключените договори 
ясно показва тенденции-
те за 2014 г. Контракти-
те са общо 25 217 на брой 
при 23 179 за предходната 
2013 г., което формира ръст 
от 8,8%. Разпределени са 
както следва: 3108 бр. – в 
отрасъл „Строителство“, 
15 297 бр. – за доставки, 
6789 бр. – за услуги.

Сключените договори в 
бранша за 2014 г. възлизат 
на 3113 бр. при 2561 бр. за 
2013 г. Наблюдава се ръст 
на броя на сключените дого-
вори в бранша в сравнение с 
2013 г. с 21,6%. По критерий 
„Стойност“ след сегмента 
„Доставки“ отрасълът зае-
ма втора позиция с 38% дя-
лово участие от общо склю-
чените договори по обект 
на поръчка. 

Сключени договори 

Тенденцията, която се 
наблюдава, е намаляване на 
стойността на сключените 
договори с 4,1%. 

Сключени договори 
до 200 хил. лв. – 1657 бр. на 
стойност 84 млн. лв. или 
53,3% от общо сключени-
те договори при 1375 бр. за 
2013 г. Наблюдава се ръст 
от 20,5% в сравнение с пре-
дходната година. По кри-
терий „Стойност“ също се 
наблюдава ръст от 31,3%.

Сключени договори до 
2150 хил. лв. – 1129 бр. на 
стойност 798 млн. лв., или 
36,3%. Отбелязва се ръст 
на броя с 23,3% и на стой-
ността – с 32,1%.

Сключени договори 
над 2150 хил. лв. – 322 бр. 
на стойност 2060 млн. лв., 

или 10,4%. Броят е повече с 
19,3%, но стойността нама-
лява с 40,2%.

Сключени договори по 
критерий „Брой“

Сключените договори по 
обект на поръчка за 2014 г. 
са общо 3113 бр. на стой-
ност 2959 млн. лв., разпре-
делени както следва: 

Сградно строител-
ство – 934 бр., или 30% от 
общо сключените договори 
за годината.

Инженерна инфраструк-
тура – 1603 бр., или 51,5%.

Енергийна инфраструк-
тура – 306 бр., или 9,8%. 

ВиК – 270 бр., или 8,7%.
Тенденция: Доминиращ 

сегмент по критерий „Брой“ 
в отрасъл „Строителство“ 
е инженерното строител-
ство, следвано от сград-
ното, енергийната инфра-
структура и ВиК.

Сключени договори  
по критерий „Стойност“

Сградно строител-
ство – сключените догово-
ри са на стойност 511 млн. 
лв., или 17,3% от общата 
стойност на контрактите 
за 2014 г.

Инженерна инфра-
структура – сключените 
договори са на стойност 
1578 млн. лв., или 53,3%.

Енергийна инфра-
структура – сключените 
договори са на стойност 
82 млн. лв., или 9,5%.

ВиК – сключените до-
говори са на стойност 588 
млн. лв., или 19,9%.

Тенденция: При сключе-
ните договори по критерий 
„Стойност“ сегментът 
с най-много контракти с 
най-висока обща цена е „Ин-
женерна инфраструктура“, 
следван от ВиК, „Сградно 
строителство” и „Енергий-
на инфраструктура”.

Разпределение  
на фирмите по критерий 
„Персонал“

Сключените договори за 
2014 г. са 3113 бр. на стой-
ност 2959 млн. лв. и са раз-
пределени както следва:

Малки строителни 
фирми – 1241 бр. сключени 
договора, или 39,9% от кон-
трактите за разглеждания 
период. Наблюдава се ръст с 
24,6% в сравнение с 2013 г. 

Средни строителни 
фирми – 1360 бр. сключени 
договора, или 43,7%. Наблю-
дава се ръст от 18,7%.

Големи строителни 
фирми – 401 бр. сключени до-
говора, или 12,9%. Наблюдава 
се ръст от 12,3%.

Строителни фирми, 
невписани в ЦПРС – 111 бр. 
сключени договора, или 3,6%. 
Наблюдава се ръст от 1,8%.

Тенденция: 83,6% от 
сключените договори се из-
пълняват от малки и средни 
фирми, а останалите 12,9% – 
от големи. Разпределението 
на сключените договори се 
диктува основно от вида на 
обществените поръчки и из-
искванията към изпълните-

ля. Обекти от голям мащаб 
и на висока стойност могат 
да се изпълняват единстве-
но от средни и големи фирми 
по критериите „Персонал“ и 
„Нетни приходи от продаж-
би“. Нараства процентно де-
лът на сключените договори, 
изпълнявани от невписани 
фирми в ЦПРС спрямо същия 
период на 2013 г. 

Разпределение на фирми-
те по сключени договори 
по сегменти 

Инженерна инфраструк-
тура – общо 1603 бр. склю-
чени договора, разпределени  
както следва:

Малки строителни 
фирми – 491 бр. сключени до-
говора, или 30,6% от контра-
ктите в сегмента.

Средни строителни 
фирми – 769 бр. сключени до-
говора, или 48%.

Големи строителни 
фирми – 280 бр. сключени до-
говора, или 17,5%.

Строителни фирми, 
невписани в ЦПРС – 63 бр. 
сключени договора, или 3,9%.

Тенденция: Доминират 
сключените договори от 
средни фирми, следвани от 
малки и от големи фирми. 

Сградно строителство 
– общо 934 бр. сключени до-
говора, разпределени както 
следва:

Малки строителни 
фирми – 579 бр. сключени до-
говора, или 62% от контра-
ктите в сегмента.

Средни строителни 
фирми – 291 бр. сключени до-
говора, или 31,2%.

Големи строителни 
фирми – 40 бр. сключени до-
говора, или 4,3%. 

Строителни фирми, 
невписани в ЦПРС – 24 бр. 

сключени договора, или 2,6%.
Тенденция: Доминират 

сключените договори от 
малките фирми, следват 
средните и на последна по-
зиция са големите.

Енергийна инфраструк-
тура – общо 306 сключени 
договора, разпределени как-
то следва:

Малки строителни 
фирми – 105 бр. сключени до-
говора, или 34,3% от контра-
ктите в сегмента.

Средни строителни 
фирми – 148 бр. сключени до-
говора, или 48,4%.

Големи строителни 
фирми – 40 бр. сключени до-
говора, или 13,1%.

Строителни фирми, 
невписани в ЦПРС – 13 бр. 
сключени договора, или 4,2%. 

Тенденция: Доминират 
сключените договори от 
средни фирми, следвани от 

Снимки Денис Бучел
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По данни на Агенцията по обществени поръчки

 
 

 Сегмент  

„Сградно  
строителство“ 

 934 сключени 
договора на  
стойност   

511 млн. лв. 

Сегмент 

 „Инженерна 
инфраструктура“  

1603 сключени  
договора на 
стойност  

1578 млн. лв. 

Сегмент 

 ВиК  

270 сключени 
договора на 
стойност  

588 млн. лв. 

Сегмент  

„Енергийна 
инфраструктура“ 

306 сключени  
договора на 
стойност  

282 млн. лв. 

Сключени  договори по обявени обществени поръчки, критерий  
„Вид на строителство“ 

0
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сградно 
строителство инженерно 

строителство  В и К 
строителство енергийна 

инфрастр. 

сградно 
строителство 

инженерно 
строителство 

 ВиК строителство  
енергийна 
инфрастр. 

2013 1134 884 234 309
2014 934 1603 270 306

Сключени договори по обект на обществените поръчки 
По данни на Агенцията по обществени поръчки

малките и с най-нисък про-
цент са сключените догово-
ри от големите.

 
ВиК – общо 270 бр. склю-

чени договора в сегмента, 
разпределени както следва:

Малки строителни 
фирми – 66 бр. сключени до-
говора, или 24,4% от контра-
ктите в сегмента.

Средни строителни 
фирми – 152 бр. сключени до-
говора, или 56,3%.

Големи строителни 
фирми – 41 бр. сключени до-
говора, или 15,2%.

Строителни фирми, 
невписани в ЦПРС – 11 бр. 
сключени договора, или 4,1%. 

Тенденция: Най-много 
договори в сегмента ВиК са 
сключени от средни фирми, 
следвани от малки и на по-
следно място – от големи.

Разпределение на фир-
мите по стойност на склю-
чените договори

Малки строителни 
фирми – 524 млн. лв., или 
17,7% от стойността на 
сключените договори в от-
расъла.

Средни строителни 
фирми – 1504 млн. лв., или 
50,8%.

Големи строителни 
фирми – 918 млн. лв., или 31%.

Строителни фир-
ми, невписани в ЦПРС – 13 
млн. лв., или 0,5%. 

Сключени договори  
по критерий „Възложител“

Сключените договори за 
2014 г. са 3113 бр. на обща 
стойност 2959 млн. лв., раз-
пределени по възложители 
както следва: 

Общини – 2213 бр. 
сключени договора за 2064 
млн. лв., или 71,1% от броя 
и 69,8% от стойността на 
контрактите в отрасъла.

Министерства и аген-
ции – 542 бр. сключени до-
говора за 580 млн. лв., или 
17,4% от броя и 19,6% от 
стойността.

Болници – 118 бр. склю-
чени договора за 53 млн. лв., 
или 3,8% от броя и 1,8% от 
стойността.

Комунален и общест-
вен сектор – 163 бр. склю-
чени договора за 81 млн. лв., 
или 5,2% от броя и 2,7% от 
стойността.

Други – 77 бр. сключени 
договора за 181 млн. лв., или 
2,5% от броя и 6,1% от стой-
ността.

Тенденция: Най-активни 
като възложители остават 
общините с над 69,8%. Това 
разпределение на сключени-
те договори отразява про-
фила на бенефициентите по 
отделните оперативни про-
грами на ЕС.

Сключени договори  
по критерий „Източник  
на финасиране“ 

Държавен бюджет – 
2293 бр. сключени договора 
за 1125 млн. лв.

Проект „Красива Бълга-
рия“ – 3 бр. сключени догово-

ра за 0,4 млн. лв.
Агенция за хора с ув-

реждания към МТСП – няма 
сключени договори.

ПУДООС – 18 бр. склю-
чени договора за 28 млн. лв.

Национален доверите-
лен екофонд – 3 бр. сключени 
договора за 0,9 млн. лв.

Оперативни програми 
– 820 бр. сключени договора 
за 1833 млн. лв.

ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси“ – 10 бр. 
сключени договора за 3 
млн. лв. 

ОП „Конкурентоспосо-
бност“ – 9 бр. сключени до-
говора за 53 млн. лв.

Оперативна програма 
за развитие на сектор „Ри-
барство“ – 29 бр. сключени 
договора за 22 млн. лв.

Програма JESSICA – 
2 бр. сключени договора за 
2 млн. лв.

Финансов механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство 2009 – 2014 г. 
– 2 бр. сключени договора за 
2 млн. лв.

ИСПА – 1 бр. сключен 
договор за 0,3 млн. лв.

Програма за европей-
ско териториално сътруд-

ничество „България – Гърция 
2007 – 2013” – 5 бр. сключени 
договора за 12 млн. лв. 

Програма за трансгра-
нично сътрудничество „Бъл-
гария – Румъния“ – 4 бр. склю-
чени договора за 4 млн. лв.

Фонд „Външни граници“ 
– 3 бр. сключени договора за 
0,3 млн. лв.

Европейски бежански 
фонд – 4 бр. сключени дого-
вора за 6 млн. лв.

Програма, финансира-
на от Норвежкия финансов 
механизъм – 3 бр. сключени 
договора за 3 млн. лв.

Безвъзмезно финанси-
ране от японско правител-
ство – няма сключени дого-
вори.

Сключени договори с 
обявена стойност – 2950 бр. 

Сключени договори без 
обявена стойност – 163 бр.

Сключени договори  
от консорциуми,  
дружества и обединения

Сключените договори 
по обществени поръчки от 
консорциуми, обединения и 
дружества са 708 бр. за 1720 
млн. лв., или 22,7% от броя 

на контрактите и 58,1% от 
стойността им за 2014 г. В 
тях преобладаващо е учас-
тието на малки и средни 
фирми по критерии „Персо-
нал“ и НПП. Разпределението 
е 160 малки фирми, 245 сред-
ни и 78 големи.

Сключени договори от 
малки строителни фирми 
в рамките на консорциум – 
243 бр.

Сключени договори от 
средни строителни фирми в 
рамките на консорциумите 
– 341 бр.

Сключени договори от 
големи строителни фирми в 
рамките на консорциумите 
– 121 бр.

Сключени договори от 
строителни фирми, невписа-
ни в ЦПРС – 3 бр.

Забележка: Много от 
фирмите участват в повече 
от един консорциум.

Тенденция: През 2014 г. 
с 10% нараства броят на 
сключените договори от 
консорциуми, обединения и 
дружества, но стойност-
та им спада с 40,2% спрямо 
2013 г. На годишна база се 
наблюдава нарастване на 
броя сключени договори от 

консорциуми, дружества и 
обединения и намаляване на 
стойността.

Нарушения 

от страна на възложите-
ля при сключените договори 
по обявена обществена по-
ръчка, съгласно чл. 157, ал. 2 
от ЗУТ и чл. 3 от Закона за 
Камарата на строителите 
– в рамките на извършения 
годишен анализ за 2014 г. се 
установи, че строителните 
фирми, сключили договор за 
изпълнение на обществена-
та поръчка без регистрация 
в ЦПРС, са 111 бр. и са с 1,8% 
повече спрямо 2013 г. 

Анализът на фирмите, 
които не са вписани в Ре-
гистъра, показва, че по-го-
лямата част от тях, съглас-
но Закона за Камарата на 
строителите, чл. 157, ал. 2 
от ЗУТ и чл. 3, могат да при-
емат договори за неотложни 
ремонти, ремонти на покри-
ви, ремонтни дейности по 
сгради с незначителен обем, 
разрушителни работи, под-
дръжка и текущ ремонт на 
съществуващи горски пъти-
ща, почистване на сняг.

Продължава тенден-
цията на консолидация на 
фирмите, като средно по 3 
влизат в състава на консор-
циуми. Голяма част от воде-
щите в тях компании обаче 
не са вписани в ЦПРС. Все 
още се наблюдават нереги-
стрирани дружества с огра-
ничена отговорност, създа-
дени за конкретна поръчка.

 
Поръчка №00353-2013-

0172, договаряне с обявление 
Възложител: „АЕЦ Козло-

дуй“ АД, обществена поръч-
ка с предмет „Изпълнение на 
топлоизолационни работи в 
КЗ-2 на 5,6 ЕБ, СК-3, Машин-
на зала 5, 6 ЕБ, ОСК и Пре-
чиствателен комплекс по 
време и извън ПГР – 2014 г.”. 
Има за предмет: 1. Демон-
таж на съществуващата 
топлоизолация на съдове и 
тръбопроводи от основно 
и спомагателно оборудване 
на 5 и 6 блок с цел обезпе-
чаване на планирания екс-
плоатационен контрол на 
метала. 2. Временно скла-
диране на демонтирана ТИ  
(в ограничени простран-
ства) и последващият й 
монтаж. 3. Изработване на 
възглавници от вата с цел 
замяна на неизползваемите 
количества. 4. Подмяна на 
ламаринена обшивка по съ-
дове, тръбопроводи, колена, 
тройници и кутии за арма-
тури. 5. Възстановяване на 
проектните експлоатацион-
ни параметри на повредена 
топлоизолация на съдове и 
тръбопроводи по основно и 
спомагателно оборудване 
от I контур на 5 и 6 блок и 
Спецкорпус-3. 6. Общи топ-
лоизолационни дейности по 
привеждане на оборудване в 
добър експлоатационен вид. 
7. Демонтаж на повредени 
поддържащи гривни за лама-
ринената обшивка, възста-
новяване и обратен монтаж, 
както и монтаж на липсващи 
такива. 8. Всички дейности 
предвидени по т. 1 до т. 7 се 
изпълняват в херметичните 
обеми на 5 и 6 блок и СК-3 и 
надзираваната зона на 5 и 6 
блок.

Изисквания към канди-
датите или участниците, 
включително за вписване-
то им в професионални или 
търговски регистри:

Изискуеми документи и 
информация: 1. Списък на до-
кументите, съдържащи се 
в заявлението. 2. Документ 
за регистрация на участ-
ника или единен идентифи-
кационен код, съгласно чл. 
23 от Закона за Търговския 
регистър. 3. Доказателства 
за икономическото и финан-
совото състояние по чл. 50 
от ЗОП, посочени от въз-
ложителя в обявлението за 
обществена поръчка. 4. До-
казателства за технически-
те възможности и/или ква-
лификация по чл. 51 от ЗОП, 
посочени от възложителя в 
обявлението за обществе-
на поръчка. 5. Декларация за 
отсъствие на обстоятел-
ствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 

 на стр. 14
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и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 
6. Декларации за отсъствие 
на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от 
ЗОП. 7. Декларация за използ-
ване или неизползване на 
подизпълнители при изпъл-
нението на поръчката. 8. Де-
кларация от подизпълнителя 
за съгласие да участва като 
такъв при изпълнението на 
обществената поръчка 9. 
Декларация за приемане на 
условията в проекта на до-
говор. 10. Документ за гаран-
ция за участие. 11. Деклара-
ция за подаване на оферта. 
12. Информационен лист. 
Възложителят отстранява 
от участие кандидати, за 
които са налице условията 
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. 

Изпълнител: „Стайко-
ва, Борисов Изопещ“ ООД, 
ЕИК 040368907, пл. АЕЦ, гр. 
Козлодуй, код НКИД: 4532 Из-
олационни строителни дей-
ности. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №02709-2014-
0032, открита процедура 

Основен ремонт на два 
водоема на територия-
та на ТП ДГС – Берковица, 
включващ следните дейнос-
ти: изкореняване на блатна 
дървесна растителност; 
почистване на дъната на 
басейните от наноси; извоз-
ване на наноси; заздравяване 
на разрушени бетонови обли-
цовки и настилки; укрепване 
и възстановяване на диги; 
направа на изпускателни 
шахти; торкретиране и из-
ливане на бетонно дъно с ар-
мировка, с водоплътен бетон 
В20 и ремонт и възстановя-
ване на водопровод.

Изпълнител: „СТРОМАТ 
– Т” ООД, ЕИК 111579158, 
„Цар Иван Асен II” №11, Бъл-
гария, 3600 Вършец. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00015-2013-
0053 

Възложител: „Марица-
изток 3“ АД („Контур Гло-
бал”). 

Изпълнител: „Гълъбово 
Енерджи Сървис” АД, ЕИК 
200107958, бул. „Република“ 
№120, България, 6280 Гълъ-
бово.

Коментар: Фирмата не 

е вписана в ЦПРС. Заличена 
е на 12.07.2012 г.

Поръчка №00015-2011-
0030 

Възложител: „Марица-
изток 3“ АД („Контур Гло-
бал”).

Изпълнител :  „ Веро 
Скафолдинг“ EООД, ЕИК 
201795393, ул. „Граф Игнати-
ев“ №10, България, 6000 Ста-
ра Загора.

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00246-2013-
0103

Възложител: ТЕЦ „Мари-
ца-изток 2“ ЕАД. 

Изпълнител: БММ АД, 
ЕИК 831663229, к-с „Изток”, 
ул. „Фр. Ж. Кюри” №12, бл. 81, 
вх. В, ап. 24, България, 1000 
София.

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС. 

 
Поръчка №00138-2013-

0031 
Възложител: Община 

Шумен. 
Изпълнител: ЕТ „Алек-

с ан д ъ р  Ко с тов “ ,  Е И К 
127036032, „Цар Иван-Алек-
сандър” №13, България, 9700 
Шумен.

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00423-2013-
0018 

Възложител: „Метропо-
литен“ ЕАД, София. 

Изпълнител: „БИ-ПАУЪР“ 
АД, ЕИК 175402124, ул. „Янко 
Забунов“, бл. 59, вх. Б, ет. 1, 
България, 1408 София.

Коментар: Фирмата не 

е вписана в ЦПРС.

 Поръчка №01272-2013-
0003 

 Възложител: Столична 
община, район „Слатина“.

 Изпълнение на строи-
телно-монтажни работи 
и обзавеждане на обект 
„Пристройка на два етажа 
за четири групи към ОДЗ 61 
„Шарено петле”, УПИ II – за 
ОДЗ, кв. 60, м. „Христо Смир-
ненски – Слатина”, район 
„Слатина”, гр. София”. 

Минимални изисквания: 
1. Участникът трябва да е 
реализирал общ оборот от 
дейността си и специфи-
чен оборот от строителна 
дейност общо за последни-
те три финансови години – 
2010, 2011 и 2012 г., в зависи-
мост от датата, на която 
участникът е учреден или 
е започнал дейността си, 
в стойности както следва: 
общ оборот в размер не по-
малко от 3 750 000 лв. (три 
милиона седемстотин и 
петдесет хиляди лева) без 
вкл. ДДС за която и да е от 
последните три финансо-
ви години, от които не по-
малко от 1 250 000 лв. (един 
милион двеста и петдесет 
хиляди лева) без вкл. ДДС за 
която и да е от последните 
три финансови години специ-
фичен оборот от строител-
на дейност. 2. Участниците 
трябва да притежават ва-
лидна застраховка „Про-
фесионална отговорност” 
по чл. 171 от ЗУТ за 2013 г. 
3. Участникът следва да 
представи заверено копие 
на Удостоверението за ре-
гистрация в Централния 

професионален регистър на 
строителя и валиден талон 
по чл. 23, ал. 1 от Правилника 
за реда за вписване и водене 
на Централния професиона-
лен регистър на строителя, 
придружено от валиден та-
лон за 2013 г.

Стойност на обекта – 
1 249 417,57 лв. 

Изпълнител: „ПСП-ДЪ-
ГА“ ООД, БУЛСТАТ 203113083, 
бул. „Сливница“ №188, ет. 5, 
ап. Б5, България, 1202 София.

Коментар: Сключен 
договор при неспазване на 
изискванията, обявени в об-
ществената поръчка. Фир-
мата не е вписана в ЦПРС.

Поръчка №0030-2014-0006 
Възложител: Универ-

ситетска многопрофилна 
болница за активно лечение 
„Александровска“, гр. София. 

Договор за ремонт на 
сграда на Клиниката по 
педиатрия на УМБАЛ „Алек-
сандровска“ на стойност 
1 665 237 лв. 

Минимални изисквания: 
Участниците в процедура-
та следва да имат достъп 
до собствени финансови 
ресурси, кредитна линия или 
еквивалентен финансов ин-
струмент за финансиране на 
предмета на обществената 
поръчка в размер не по-малък 
от 600 000,00 лв. (шестсто-
тин хиляди лева). Участници-
те следва да са реализирали 
оборот от СМР сумарно за 
последните 3 (три) години 
(2011, 2012 и 2013) не по-мал-
ко от 4 500 000 лв. (четири 
милиона и петстотин хиля-
ди лева) без ДДС. Декларация 
от участника, че при под-
писване на договор ще пред-
стави нотариално заверен 
препис от Удостоверение за 
регистрация в Централния 
професионален регистър на 
строителя към Камарата на 
строителите в България или 
еквивалентно, отговарящо 
на предмета на поръчката.

Минимални изисквания: 
Препоръки за добро изпълне-
ние 3 (три) броя за сгради и 
съоръжения с обществено 
предназначение.

 Изпълнител: „ДАРТС-
СВЕГО“ ООД, ЕИК 203133100, 
дружество с ограничена от-
говорност с регистрация 
в Търговския регистър на 
19.08.2014 г.

 Коментар: Дружество-
то не е вписано в ЦПРС.

Поръчка №01031-2014-
0001 

Възложител: Община 
Чипровци.

Неотложни укрепител-
ни работи и ремонтни ра-
боти по: 1. Осигуряване про-
водимост на р. Мартиновска 
Огоста. 

Изпълнител: „Черита“ 
ООД, ЕИК 040835392.

Коментар:  Фирма -
та е заличена от ЦПРС на 
26.07.2013 г. 

Поръчка №00272- 2014-
0004 

Възложител: Община 
Ружинци. 

Предмет на настоящата 
обществена поръчка е „Ос-
новен ремонт тротоарна 
настилка на територията 
на общ. Ружинци” по обосо-
бени позиции: Обособена по-
зиция №1: Основен ремонт 
на тротоарна настилка, с. 
Ружинци. Обособена пози-
ция №2: Основен ремонт на 
тротоарна настилка, с. Бело 
поле. Обособена позиция №3: 
Основен ремонт на трото-
арна настилка, с. Дреновец. 
Основният ремонт на тро-
тоарната настилка включва 
следните видове операции: 
1. Изваждане настилка от 
бетонови плочи. 2. Изважда-
не улични бордюри. 3. Тънки 
изкопи до 0,5 м ръчно, в зем-
на почва с прехвърляне на 3 м 
хоризонтално. 4. Натовар-
ване и превоз строителни 
отпадъци. 5. Ръчно трам-
боване на алеи и площадки. 
6. Настилка от бетонови 
плочи 40/40/5. 7. Доставка 
и полагане видими бетонови 
бордюри. Строително-мон-
тажните работи (СМР), 
предмет на поръчката, 
следва да се извършат при 
стриктно спазване на ЗУТ 
и всички други приложими 
законови и подзаконови нор-
мативни актове, предписа-
ния и стандарти за този вид 
строителство, включител-
но и тези по безопасност и 
хигиена на труда, с влагане 
на материали, механизация, 
организация на труда, обез-
печаващи качествено и в 
срок изпълнение на строи-
телството, както и ползва-
не на обекта по предназначе-
ние. Минимални изисквания: 
1. Участникът трябва да има 
изпълнени през последните 5 
(пет) години не по-малко от 
2 (два) договора за строи-

телство, сходни с предмета 
на поръчката. Под „строи-
телство, сходно с предмета 
на поръчката” следва да се 
разбира реконструкция и/
или изграждане и/или осно-
вен ремонт на тротоари, 
пътища, улици. В случай, че 
участникът в процедурата е 
обединение, това минимално 
изискване се прилага за обе-
динението като цяло.

Стойност – 158 553 лв.
Изпълнител: „Медих 

С3 Строй“  ЕООД,  ЕИК 
202220202.

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №02718-2014-
0224

Възложител: Терито-
риално поделение „Социал-
но осигуряване“ на НОИ, гр. 
Монтана.

Извършване на текущ 
ремонт в административ-
ната сграда на ТП на НОИ 
– Монтана (ремонт на ото-
плителна инсталация – под-
мяна на радиатори), съгласно 
техническото задание (пъл-
но описание на предмета на 
поръчката и условия за из-
пълнение на поръчката), при-
ложено към документацията.

Минимални изисквания: 
1. Наличие на опит, свързан 
с предмета на поръчката – 
изграждане на отоплителни 
инсталации или подмяна на 
радиатори, част от вече 
изградени отоплителни ин-
сталации в административ-
ни или обществени сгради. 
2. Наличие на поне два изпъл-
нени договора за предход-
ните 5 календарни години. 
3. Наличие на поне две препо-
ръки за добро изпълнение от 
възложители по посочените 
в списъка договори, от които 
да е видно, че изпълнението 
е изпълнено професионално 
и в съответствие с норма-
тивните изисквания.

Изпълнител: „Топлофика-
ция“ АД, ЕИК 111036109. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00118-2014-
0024, договаряне без обявле-
ние 

Възложител: Община 
Сливен. 

Разчистване на нано-
сите и пренесени инертни 
материали, аварийно-въз-
становителни работи за 
овладяване на бедственото 

По данни на Агенцията по обществени поръчки

Открита процедура  –  2709  бр. 
сключени договора  на стойност 
2695  млн. лв. 
Договаряне без обявление - 352 бр. 
сключени договора на стойност  128 
млн. лв. 
Договаряне с обявление – 48 бр.  
сключени договора на стойност  72 
млн. лв. 

Ограничена процедура  - няма 
сключен договор.
Ускорена ограничена процедура  - 
2 бр. сключени договора.
Конкурс по НВМОП (Наредба за 
възлагане  на  малка обществена 
поръчка)  - 1 бр. сключен договор на 
стойност 0,4 млн. лв.
Възлагане на поръчка без 
предварително публикуване на 
обявлението – 1 бр. сключен договор 
на стойност 63 млн. лв.

Възлагане на обществени поръчки по критерий „Вид на процедурата“ 

„Икономически най -изгодна  
оферта“ 

1761  сключени договора на  
стойност  2606 млн. лв. 

„Най-ниска  цена“  

1003 сключени договора на  
стойност  225 млн. лв. 

„Липса на критерий“  

349 сключени договора на  
стойност 127  млн. лв. 

По данни на Агенцията по обществени поръчки

Сключени договори – критерий 
„Оценка на офертата“, за 2014 г.
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положение вследствие на на-
воднение.

Изпълнител: СД „Си-
меон I & Симеонови“, ЕИК 
119042473.

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №01605-2014-
0028, договаряне без обяв-
ление

Възложител: „БДЖ – 
Пътнически превози“ ЕООД.

Авариен ремонт на по-
крив на хале „Екипировъчно“ 
в Локомотивно депо – София, 
район София. 

Стойност на обекта – 
74 223 лв.

Изпълнител: „ТТН Ин-
тернационал“ ООД, ЕИК 
203072260, община Столич-
на, район „Младост 3”.

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС. Регистри-
рана е в Търговския регис-
тър на 13.06.2014 г. 

Поръчка №00631-2014-
0012, договаряне без обявле-
ние 

Възложител: Община 
Челопеч. 

Възстановяване на до-
веждащ път до водохваща-
нията на с. Челопеч, подроб-
но описание в техническото 
задание и количествената 
сметка. 

Стойност на обекта – 
19 876 лв. 

Изпълнител: „Даркомет“ 
ООД, ЕИК 130752287. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00530-2014-
0081 

Възложител: Територи-
ална дирекция на НАП – Бур-
гас. 

Изграждане на рампа 
за достъпна среда на насе-
лението, включително и за 
хора с увреждания, в админи-
стративната сграда на ТД 
на НАП – Бургас. 

Изпълнител:  „Кесар 
груп“ ЕООД, ЕИК 201802158.

Коментар:  Фирма -
та е заличена от ЦПРС на 
16.10.2014 г. Договорът е 
сключен на 16.12.2014 г.

Поръчка №01265-2014-
0003 

Възложител: Столична 
община, район „ Надежда“.

Ремонт и възстановява-
не на Северен парк, находящ 
се на територията на СО 
– район „Надежда”, разделе-
на на 6 обособени позиции: 
Обособена позиция №1: „Ре-
монт и възстановяване на 
главен вход „Северен парк” 
– част ВиК: присъединяване 
и оборудване на сонд. кладе-
нец, водна площ, площадкови 
мрежи, изграждане на авто-
матизирана напоителна сис-
тема”. Обособена позиция 
№2: „Ремонт и възстановя-
ване на главен вход „Северен 
парк” – част „Конструктив-
на”: водна площ и детски пло-
щадки”. Обособена позиция 
№3: „Ремонт и възстановя-
ване на главен вход „Севе-
рен парк” от ул. „Ген. Никола 
Жеков” – изграждане на 1 бр. 
детска площадка за деца до 

18 г. (скейтборд площадка 
със защитна мрежа)”. Обо-
собена позиция №4: „Ремонт 
и възстановяване на Главен 
вход „Северен парк” от ул. 
„Ген. Никола Жеков” – изграж-
дане на 1 бр. детска площад-
ка за деца до 3 г. и 1 бр. дет-
ска площадка за деца от 3 
до 12 г.”. Обособена позиция 
№5: „Ремонт и възстановя-
ване на главен вход „Северен 
парк” от ул. „Ген. Никола Же-
ков” – част „Геодезия”: земни 
работи и настилки; и част 
„Архитектурна”: паркова ме-
бел”. Обособена позиция №6: 
„Реконструкция на Северен 
парк – част „Паркоустрой-
ство”, има изисквания в обя-
вената обществена поръчка 
фирмата изпълнител да е ре-
гистрирана в ЦПРС на КСБ. 

Стойност на обекта – 
152 662 лв. 

И з п ъ л н и т е л :  „ М и -
лиана  91 “  ЕООД,  ЕИ К 
201882535, гр. София. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00227-2014-
0005

Възложител: Община 
Своге, разделена на 10 лота. 

„Основен ремонт, асфал-
тиране, бетониране и из-
кърпване на улични и пътни 
настилки на територията 
на община Своге през 2014 г. 
по обособени позиции”.

Обособена позиция №9: 
Бетониране ул. „Устрем“, с. 
Томпсън. Обособена позиция 
№3: Основен ремонт на ул. 
„Хризантема“. Обособена по-
зиция №7: Бетониране на ул. 
„Слава“. Обособена позиция 
№15: Ул. „Работник“. Обосо-
бена позиция №19: Ул. „Липа-
та“. Обособена позиция №12: 
Ул. 2-ра. Обособена позиция 
№14: Ул. „Горски пътник. Обо-
собена позиция №18: Старо 
село. Обособена позиция 
№10: С. Зимевица. Обособена 
позиция №17: Церови ливади. 

О б щ а  с т ой н о с т  – 
64 000 лв.

Изпълнител: „Фердов и 
синове“, ЕИК 202559951 – 5 
лота; „Денивегс“ 175128374 – 
3 лота; „Марти бет“ ЕООД, 
ЕИК 175023028 – 2 лота.

Коментар: И трите 
фирми не са вписани в ЦПРС.

Поръчка №00322-2014-
0007 

Възложител: Община 
Кърджали. 

„Основен ремонт на об-
щинска пътна мрежа в об-
щина Кърджали през 2014 г.” 
Обособена позиция №:7: 7.1. 
Ремонт на път КRZ 2307/III-
5009, Бели пласт – Стремци 
– Соколяне. 7.2. Ремонт на 
път КRZ 2281/III-5009, Бели 
пласт – Стремци – Ястреб.

Стойност на договора – 
70 580 лв. 

И з п ъ л н и т е л :  „ С И -
МЕКС” ЕООД, БУЛСТАТ/
ЕИК№108023144, бул. „Бъл-
гария” №75, ет. 3, България, 
6600 Кърджали. 

Коментар: В обявената 
поръчка има изискване за ре-
гистрация в ЦПРС. Фирмата, 
сключила договора, не е впи-
сана в Регистъра. Заличена 

е от него на 16.10.2014 г. До-
говорът е сключен с община-
та на 30.10.2014 г.

Поръчка №00814-2014-
0019, открита процедура по 
ЗОП. 

Възложител: Община 
Враца.

Строителни дейности 
по три обособени позиции: 
ОП-1. Изграждане правосла-
вен параклис, УПИ III/кв. 25, с. 
Оходен, община Враца. ОП-2. 
Ремонт на общински пазари 
на територията на гр. Вра-
ца. ОП-3. Ремонт на покрив и 
фасада – комбинирана сграда 
(читалище, кметство и ДГ), 
с. Мраморен, община Враца. 

Изпълнител: „Лусия“ 
ЕООД, ЕИК 106625746, ул. 
„Цвятко Бобошевски” №2А, 
България, 3000 Враца.

Коментар: В обявената 
поръчка има изискване за ре-
гистрация в ЦПРС. Фирмата 
изпълнител не е вписана в 
Регистъра.

Поръчка №00227-2014-
0007 

Възложител: Община 
Своге. 

Изграждане на стъпа-
ловидна улица, част от ул. 
„Крайречна“.

Изпълнител: „Денивегс“ 
ЕООД, ЕИК 175128374. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00603-2014-
0012 

Възложител: Община 
Баните. 

Неотложни аварийно-
възстановителни работи 
на следните обекти: 1. Въз-
становяване на водосток и 
подпорна стена на ул. „Шес-
ти септември“ в с. Баните, 
при О.Т. 960. 2. Възстановя-
ване на подпорна стена на 
ул. „Шести септември“ в с. 
Баните, от О.Т. 810 до О.Т. 
816. 3. Възстановяване на 
водосток и подпорна стена 
на ул. „Лиляна Димитрова“ 
в с. Баните, от О.Т. 756 до 
О.Т.757. 4. Възстановяване на 
подпорна стена на ул. „Лиля-
на Димитрова“ в с. Баните, 

от О.Т. 757 до О.Т. 758. 5. Ава-
рийно изграждане на подпор-
на стена на ул. „Хан Аспарух“ 
под УПИ 2 и УПИ 3, кв. 100, 
по регулационния план на с. 
Баните, с. Баните. 6. Аварий-
но неотложно изграждане на 
подпорна стена на общин-
ски път SML 2009/SML 3143/
Купен – Касапско/община 
Мадан – Баните/Дрянка/
III-8632, Баните – Стоянов 
мост, в участък Долна Дрян-
ка – Дрянка от км. 0+000 до 
0+600. 7. Възстановяване на 
паднала подпорна стена в 
имот, пл. №193 по плана на 
с. Вишнево. 

Стойност на договора – 
105 896 лв.

Изпълнител: „Адимит“ 
ООД, ЕИК 203126324, Бълга-
рия, 4940 с. Баните. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №03400-2014-
0002, договаряне без обяв-
ление

Възложител: Техниче-
ската гимназия, гр. Варна. 

Ремонт на покриви и 
санитарни възли в Профе-
сионалната техническа 
гимназия – гр. Варна, по На-
ционална програма „Модер-
низация на материалната 
база в училище“, модул „По-
добряване на училищната 
среда“ за 2014 г. 

Стойност на договора – 
921 90 лв. 

Изпълнител: „Строймон-
таж“ ЕООД, ЕИК 127617653, 
ул. „Димитър Благоев“ №1, 
България, 9700 Шумен. 

Коментар: Фирмата 
не е вписана в ЦПРС. За-
личена е от Регистъра на 
14.10.2010 г. Сключеният до-
говор е от 20.11.2014 г.

Поръчка №01379-2014-
0176, договаряне без обявле-
ние 

Възложител: Мрежови 
експлоатационен район МЕР 
ЕАД, Пловдив. 

Авариен ремонт на под-
порна стена на ст. №24 на 
220, кв. „Равногор”. 

Стойност на поръчката 
– 449 44 лв. 

Изпълнител: „Иони 2004“ 
ЕООД, ЕИК 201401902, ул. „Н. 
Гогол” №42, България, 4000 
Пловдив.

Коментар: Фирмата 
не е вписана в ЦПРС. За-
личена е от Регистъра на 
16.10.2014 г. Договорът е 
сключен на 28.11.2014 г.

Поръчка №01605-2014-
0026, договаряне без обяв-
ление 

Възложител: „БДЖ – 
Пътнически превози“ ЕООД.

Авариен ремонт на сгра-
да РЕМИЗ в салон „Вагони” 
при ППП, гр. София.

Стойност на договора – 
155 349 лв. 

Изпълнител:  „Дейви 
Строй 2009“ ЕООД, ЕИК 
200864623, жк „Люлин 9“, бл. 
984, вх. 3, ет. 3, ап. 196, Бъл-
гария, 1324 София. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00017-2014-
0025, договаряне без обяв-
ление

Възложител: Община 
Берковица. 

Възстановяване и укреп-
ване на подпорна стена до 
ул. „Елин Пелин“, ПИ509.72 
през ПИ 509.270 до ПИ 509.29 
– гр. Берковица. 

Изпълнител: „Грантпро-
е к т с трой “  О ОД ,  Е И К 
111513521, ул. „Живовци“ №23, 
България, 3500 Берковица. 

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00072-2014-
0010, договаряне без обявле-
ние 

Възложител: Община 
Карлово. 

Извършване на неот-
ложни аварийно-възстано-
вителни работи по улици в 
населени места от община 
Карлово, разпределени по 
обособени позиции: Обосо-
бена позиция №1: „Аварийно 
възстановяване на улици в с. 
Розино и кв. „Сушица“ в общи-
на Карлово“. 

Стойност на договора – 
165 987 лв. 

Изпълнител: „Терасист“ 

ООД, ЕИК 115165119, ул. 
„Гладстон“ №20, вх. В, Бълга-
рия, 4300 Карлово.

Коментар: Фирмата не 
е вписана в ЦПРС.

Поръчка №00044-2014-
0134, договаряне без обявле-
ние 

Възложител: АПИ. 
„Определяне на изпъл-

нител за извършване на 
поддържане (превантивно, 
текущо, зимно и ремонтно-
възстановителни работи 
при аварийни ситуации) на 
републиканските пътища на 
територията на ОПУ – Пер-
ник, стопанисвани от АПИ, 
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от 
Закона за пътищата“. 

Няма обявена стойност 
на договора. 

Изпълнител: Консор-
циум ЗМБГ-РПС ДЗЗД, ЕИК 
176802242, ул. „Евлия Челеби“ 
№55, България, 1619 София.

1.  З М Б Г  А Д ,  Е И К 
200706452 – 60%. 

2. „Регионално пътно 
строителство“ ЕООД, ЕИК 
202156078 – 40%. 

Коментар: Фирмите – 
участници в консорциума, не 
са вписани в ЦПРС.

Тенденции

Продължава практика-
та в консорциумите, дру-
жествата и обединенията, 
сключили договор за изпълне-
ние на обществена поръчка, 
да участват фирми с голям 
процент при разпределе-
ние на дяловете без регис-
трация в ЦПРС. Водещата 
компания, която е вписана в 
Регистъра, в много случаи е 
с незначително дялово учас-
тие, а основният носител 
на дялове няма регистрация 
в ЦПРС. В консорциумите 
има случаи, в които водеща-
та фирма е регистрирана 
под код НКИД в Търговския 
регистър, некореспондиращ 
с дейност строителство. 
Продължава практиката 
обединенията, създадени за 
конкретната обществена 
поръчка, да нямат регистра-
ция в ЦПРС.

ПРОГРАМИ
 2013 г . 2014 г.

Брой 
Стойност,  
млн. лв. 

Брой 
Стойност, 
 млн. лв. 

ОПРСР 236 351 461 763 

ОПОС 116 1811 79 450 

ОПРР 292 315 172 261 

ОПТ 16 612 12 221 

 Други 55 71 96 138 

Държавен 
бюджет 

1846 957 2293 1126 

Сключени договори по критерий „Финансиране“
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Инж. Петко Балабанов, управител на „Ферал“ ООД:

Почти няма нещо, което да не съм изграждал

Мартин Славчев

Инж. Петко Балабанов 
– управител на фирма „Фе-
рал” ООД и председател 
на Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария в Стара Загора, е 
роден на 24.06.1961 г. във 
Видин. Завършва с отли-
чие гимназия „Христо Бо-
тев” в Града на липите, а 
по-късно – и ВСУ „Любен 
Каравелов” в София. „Някои 
колеги от нашия випуск 
вече са преподаватели 
във Висшето строително 
училище. За пример мога 
да дам проф. д.т.н. инж. 
Теодор Рошавелов, който 
води лекции по „Строител-
ни материали”, казва инж. 
Балабанов. 

Може да се каже, че стро-
ителството е семейна 
традиция за инж. Петко 
Балабанов. 

„Независимо че и два-
мата ми родители са ико-
номисти, повече от три-
десет години моята майка 
беше главен счетоводи-
тел на Научноизследова-
телския и проектантски 
институт (НИПИ) в Ста-
ра Загора, а баща ми беше 
част от структурата на 
Строителни войски”, обяс-
нява той. 

Първият голям обект, 

в изграждането на който 
участва, е Трета мета-
лургична база в с. Дебелт. 
„Това беше огромен про-
ект, в който бяха обеди-
нени повече от двадесет 
строителни организации. 
Само главният корпус бе с 
дължина 1,2 км. По-късно, в 
Строителни войски, минах 
по цялата стълбица – тех-

нически ръководител, про-
изводствено-технически 
отдел на батальон, главен 
инженер и командир на ба-
тальон. През 1990 г. напус-
нах войските и от 1991 г. 
съм в частния бизнес”, 
разказва председателят 
на ОП на КСБ – Стара За-
гора. 

Инж. Балабанов смя-

та, че обектите са като 
децата – обичаш еднакво 
всички. Но най-интерес-
ни са големите проекти. 
„След базата в Дебелт 
участвах в реализация-
та на различни обекти 
в Сливен и Нова Загора. 

Работил съм и в ТЕЦ „Ма-
рица-изток 2”. Бях и на 
най-голямата кариера на 
Балканския полуостров за 
инертни материали до с. 
Братя Кунчеви. Това беше 
национален обект. Всич-
ки големи инженерни съо-

ръжения, предварително 
напрегнати конструкции, 
високи комини, тежки мо-
стови греди и т.н. задъл-
жително се изпълняваха с 
материал от нея. Той се 
нарича диабаз и е изключи-
телно здрав и много чист. 

Като предприемач в 
Стара Загора съм постро-
ил един от най-големите 
жилищни блокове в града с 
повече от 50 апартамен-
та. Общо взето, почти 
няма нещо, което да не съм 
изградил – може би само ле-
тище и космодрум”, споде-
ля строителят. 

През последните ня-
колко години оцеляването 
е основното предизвика-
телство в професията 
според инж. Петко Бала-
банов. „Факт е, че и преди 
е имало кризи, но сме ги 
преодолявали сравнително 
бързо. Докато тази про-
дължава прекалено дълго. 
Големите фирми станаха 
средни, средните – малки, 
а повечето от малките 
изчезнаха от пазара. Това 
е най-жалкото, защото ви-
наги казваме, че малките и 
средните предприятия са 
гръбнакът на икономика-
та. А на едно тяло, като 
му махнеш гръбнака, какво 
остава?”, казва той. 

„В личен план мога да кажа, 
че съм щастливо женен от 
29 години. 

Имам две големи дъ-
щери – на 28 и 25 години.  
Съпругата ми също рабо-
ти при мен във фирмата. 

Моето хоби е ловът. 
Също така обичам да пъ-
тувам”, заявява инж. Пет-
ко Балабанов. 

В края на миналата седмица има-
хме заседания на Областния съвет 
на ОП на КСБ – Стара Загора. Една 
от точките, които обсъждахме, беше 
свързана с типовите договори. След 
внимателно разглеждане на предло-
жените текстове смятаме, че те за-
щитават повече интересите на ин-
веститорите, а не на строителите. 
Има неравнопоставеност по въпроса 
за неустойките. Например ако строи-
телят забави срока на изпълнение на 
договора, той търпи много по-голяма 
санкция, отколкото ако инвестито-
рът закъснее с плащането. Според 
мен санкциите и за двете страни би 
трябвало да бъдат еднакви. Освен 
това договорът е прекалено прос-
транен, с много излишни клаузи в 
него. 

Също така обсъдихме и новостар-
тиралата Национална програма за 

енергийна ефективност на многофа-
милни жилищни сгради. Тъй като все 
още има много неизяснени въпроси, 
взехме решение да изпратим писмо 
до експертната група към община 
Стара Загора, която отговаря за 
програмата, с искане да организира-
ме съвместна среща. 

Последната точка, която обсъ-
дихме, беше свързана с редуцира-
нето на техническия персонал на 
областните представителства на 
Камарата. Единодушното мнение на 
Областния съвет е, че за момента не 
трябва да се извършва редуциране на 
личния състав. Има няколко причини 
за това. Първата е, че реализирана-
та икономия няма да е чак толкова 
голяма. Втората, но не по важност е, 
че не искаме да губим тези кадри, в 
които са вложени толкова средства 
за обучение. 

Снимки в. „Строител” и личен архив 
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Националната компания „Стра-
тегически инфраструктурни проек-
ти“ (НКСИП) замрази процедурата за 
избор на изпълнител за проектиране 
и строителство на участъка от ма-
гистрала „Хемус” от Ябланица до раз-
клона за Плевен и Ловеч. Причината 
е подадена жалба от „Щрабаг” ЕАД в 
Комисията за защита на конкуренци-
ята. Фирмата иска търгът да бъде 
прекратен заради липсата на финан-
сиране за магистралата. Срещу про-
цедурата за доизграждане на първия 
етап от „Хемус” е подадена и жалба 
от Националния археологически ин-

ститут с музей при БАН, но без изиск-
ване за прекратяване на поръчката. 
От там са се обявили срещу реше-
нието на НКСИП теренните проучва-
ния на археологическите обекти да се 
включат в поръчката, вместо за тях 
да се организира отделен търг.

Обществената поръчка обхваща 
59 км и включва две обособени пози-
ции. Първата е с дължина 23 км, кои-
то започват от изградената част 
от АМ „Хемус” след Ябланица до път 
III-307. Втората част от конкурса е 

за отсечката от шосе III-307 до път 
II-35 (Плевен – Ловеч), която е около 
36 км. Общата прогнозна стойност е 
434 млн. лв. без ДДС. От тях 168 млн. 
лв. са предвидени за обособена пози-
ция I, а останалите 266 млн. лв. са 
за недоизградения участък от III-307 
до II-35. Финансирането е заложено в 
ОП „Транспорт и транспортна инфра-
структура”, но проектът е резервен 
и той ще получи средства само ако 
такива бъдат спестени от лот 3.2 
на АМ „Струма”.

За археологически проучвания на изграждащите 
се пътни проекти са предвидени 5 млн. лв. С тях 
през 2015 г. трябва да се завършат работите по 
лот 2 на АМ „Струма”, лот 1 на АМ „Марица”, учас-
тък 1 от Западната дъга на Софийския околовръс-
тен път и Северната скоростна тангента. Това 
съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

През миналата година са инвестирани 
5 351 616 лв. за проучването на 20 археологически 
обекта, регистрирани по трасето на лот 2 Дуп-
ница – Благоевград от АМ „Струма” и АМ „Мари-
ца”. От тях с 4 279 771 лв. се направиха изслед-
вания на разкритите ценности на АМ „Струма” и 
1 071 845 лв. – на АМ „Марица”. При лот 2 на АМ 
„Струма” през миналата година беше открито нео-
литно селище край село Мурсалево. Агенция „Пътна 
инфраструктура” предприе мерки част от археоло-
гическия обект да бъде запазена и експонирана на 
място. Беше изготвен и проект за изграждането на 
подпорна стена, с което ще се осигури съхраняване-
то на 3270 кв. м от площта на неолитното селище.

ГКПП Маказа трябва да бъде раз-
ширен с по една ТИР лента във всяка 
посока. Причината е, че в момента 
има ограничение за преминаване на 
МПС до 3,5 тона съгласно съществу-
ващото междуправителствено спо-
разумение между България и Гърция. 
Възможностите за изграждането 
на допълнителна инфраструктура 
на ГКПП Маказа бяха обсъдени по 
време на посещението на министъ-
ра на регионалното развитие и бла-
гоустройството Лиляна Павлова на 
граничния пункт.

„С Агенция „Пътна инфраструк-

тура” сме говорили за разширяване-
то. За да се случи това, имаме нужда 
от допълнително отчуждаване на 
терени, които са към горския фонд. 
Необходимо ни е и съдействието на 
министъра на земеделието и хра-
ните, за да се направи промяна на 
предназначението на имота”, заяви 
Лиляна Павлова. Тя допълни, че в рам-
ките на територията на граничния 
път ще трябва да се изработи и до-
пълнителен план, което ще отнеме 
между 6 и 8 месеца.

Друг проблем е, че трафикът от 
ГКПП Маказа затруднява движение-

то през Кърджали, тъй като пътят 
минава през неговия център. Затова 
МРРБ работи и по проект за обхода 
на града. Успоредно с това се тър-
сят възможности за финансирането 
му.

Разширението и рехабилитацията на пътната 
отсечка Пловдив – Асеновград ще стартира през 
тази година. Реконструкцията на обекта ще въз-
лезе на 12 млн. лв. За да се осигури финансиране за 
изграждането на трасето, ще се кандидатства по 
линия на Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 - 2020”. Държавният бюджет ще отпусне пари 
за стартиране на проекта до одобряване на програ-
мата от ЕК. Национални средства са предвидени и 
за ремонта на отсечката Пловдив – Поповица.

Друг важен инфраструктурен проект в реги-
она, който чака своето дългогодишно решение, е 
изграждането на мост за безконфликтно преми-
наване на жп прелеза преди Хисаря. За да се реа-
лизира това съоръжение, участъкът трябва да се 
прехвърли към републиканската пътна мрежа. Така 
Агенция „Пътна инфраструктура” ще може да се 
заеме с изпълнението на проекта.

Жалба в КЗК наложи 
временната мярка
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Инж. Жеков, нарекохме 
тази публикация – „Изгрев 
- районът на посолства-
та” не без основание. Ос-
вен с тях с какво още се 
характеризира тази част 
от столицата?

Нашият район обхваща 
три квартала – „Изток”, 
„Изгрев” и „Дианабад”. Ос-
новните пътни артерии, 
които го обграждат, са бул. 
„Цариградско шосе”, бул. „Г. 
М. Димитров”, Симеонов-
ското шосе и алея „Яворов”. 
Този контур от основната 
транспортна схема на Со-
фия бележи границите на 
нашия район. 

С какво се характери-
зира? Много са нещата, 
но бих могъл като визия 
да откроя Телевизионната 
кула. Със своята височина 
от 106 м тя доминира над 
столицата и е първото 
подобно здание в България. 
Нещо любопитно – първо-

то неофициално предаване 
от нея е осъществено на 
1 ноември 1959 г., а пет 
дни по-късно през нейни-
те апаратни се транслира 
и футболният мач между 
„Левски” (София) и „Рапид” 
(Букурещ).

В „Изгрев” попада част 
от Борисовата градина и 
от Ловния парк. Това ви 
прави привилегировани 
с чистота на въздуха, 
зеленина и възможности 
за отдих. Такова предим-
ство - а вероятно и ня-
кои други - спомагат ли 
кметът да се чувства 
комфортно на своя стол, 
управлявайки в рамките 
на мегаполиса един голям 
град от 35 - 36 хил. души 
население?

В национален мащаб 
това наистина е голям 
град и работата на район-
ната администрация не е 
никак лесна, уверявам ви. 

По-скоро може да се говори, 
че това е предизвикател-
ство пред възможностите 
й и пред мен като неин ръ-
ководител. То е в няколко 
направления – да се грижиш 
за околната среда, да мо-
жеш във всеки един момент 
да обосновеш защо се из-
вършва някакво строител-
ство. На наша територия 
са и посолствата, за кои-
то полагаме по-специални 
грижи. 14 са представител-
ствата на чужди държави 
от Европа, Азия, Централ-
на и Южна Америка. 

Борисовата градина пък 
е един от трите резерва-
та на територията на 
София и е паметник на гра-
динското и парковото изку-
ство от национално значе-
ние. Тук е и Дендрариумът 
- резерват с изключително 
редки растения, като бла-
тен кипарис, плачеща бреза 
и плачещ бук. Ловният парк 
неслучайно има това име 

- тук традиционно се про-
веждат киноложки изложби.

Има ли районната ад-
министрация трудности 
заради посолствата?

Не. Дори напротив. 
Мога да се похваля, че ми-
налата година подписахме 
Меморандум за културно, 
социално и образователно 
сътрудничество с район в  
Улан Батор, столицата на 
Монголия. Водим разговори 
с посолството на Азербай-
джан за осъществяване на 
подобно сътрудничество с 
район в тяхната столица 
Баку. В напреднала фаза 
са и разговорите ни с ку-
бинския посланик. От сре-
щите с акредитираните в 
нашата страна дипломати 
разбираме, че интересите 
са взаимни и ползите от 
такива партньорства ще 
бъдат повече от добри. 

Основната ни работа 
като районна администра-
ция е насочена към подпо-
магане на гражданите, към 
техните искания и предла-
гане на бърза, навременна 
и компетентна админи-
стративна услуга, както и 
да се стремим ежедневно 
да подобряваме условията 

на живот на нашите сък-
варталци. В какво се със-
тои това? Преди всичко в 
създаване на оптимална и 
ефективна транспортна 
система. За радост транс-
портната инфраструктура 
в район „Изгрев” е решена 
добре.

Само летище си няма-

те. Не мога да не попи-
там за ситуацията около 
идеята за изграждане на 
трамвай от Семинария-
та до Студентския град 
и кв. „Дървеница”, както 
и нагласите на общест-
веността срещу изсича-
нето на двадесетина дър-
вета от парка.

Ако се стигне до изси-
чането на тези двадесе-
тина дървета, ние много-
кратно ще ги възстановим. 

Искам да поясня, че въ-
просите около трасето се 
отнасят за цялостната 
транспортна система на 
големия град и са част от 
голям европейски проект, 
който Столичната общи-
на е спечелила. Трасето 
би трябвало да премина-
ва от Семинарията през 
гара Пионер, която като 
жп инфраструктура вече 
не съществува, от там по 
ул. „Н. Габровски”, да пре-
сече „Драган Цанков” и да 
влезе в Студентския град. 
Безспорно това е едно еко-
логично решение за тези 
населени и интензивно 
развиващи се територии 
и с премахването на някои 
успоредни автобусни линии 
чувствително ще се подо-
бри чистотата на въздуха. 
Не трябва да забравяме, че 
двата големи парка в на-
шия район по същество са 

белите дробове на мегапо-
лиса. 

И още нещо. Граждани-
те са в правото си да на-
стояват за съхранението 
на този наистина зелен ра-
йон на София, но по-еколо-
гичен наземен транспорт 
от трамвая все още не е 
измислен. 

Като администрация 
ние сме особено прис-
трастни и към оформянето 
на междублоковите прос-
транства. На много места 
можете да видите спортни 
и детски площадки, уют-
ни кътчета за отдих на 
майки с деца и възрастни 
хора. Независимо от всичко 
това обаче, район „Изгрев” 
не е застинал, не е замръз-
нала градска структура. Тя 
непрекъснато се развива. 
Съвсем наблизо до сгра-
дата на районната адми-
нистрация строителна 
компания бързо изгражда 
нова сграда. Тук са и ембле-
матичните за столицата 
небостъргачи срещу сто-
личния КАТ. Администра-
цията естествено спазва 
всички разпоредби от ПУП 
на район „Изгрев”. 

Как бихте коментира-
ли Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни 
жилищни сгради? Проек-
тът започна и първите 
заявления за участие са 
подадени.

Наистина това е основ-
на тема в дневния ред на 
нашето общество. Крайно 
време е на фона на остана-
лите европейски държави, 
включително и на северна-
та ни съседка Румъния, и 
при наличие на огромен ев-
ропейски финансов ресурс 
и осигурения от национал-
ния бюджет 1 млрд. лв. ние 
също да решим жизнено 
важните си проблеми – на-
маляване на енергопотреб-
лението, което води до 
по-чиста и здравословна 
природа и по-добри усло-
вия на живот. Мерките за 
енергийна ефективност не 
са по желание. 

Лично, а и в качест-
вото си на районен кмет, 
смятам, че програмата 
ще доведе до резултат, 

Георги Сотиров

Първата ни среща с районния кмет Цветомир Же-
ков стана в приемния му час. В присъствието и на ня-
колко специалисти от кметството, които му оказваха 
съдействие при срещите с гражданите, стана ясно, че 
има какво да се дискутира, особено във връзка с Нацио-
налната програма за енергийна ефективност на мно-
гофамилните жилищни сгради. На другия ден в 14 ч инж. 
Жеков прие екипа на вестника. Това стана малко след 
като беше приключил разговорите си със зам.-председа-
теля на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, инж. 

Николай Станков именно по аспекти от програмата за 
реновиране на панелните блокове. 

„Днес ми върви на строители!”, усмихнато ни посреща 
Жеков. Той е кмет на около 35 хил. софиянци. Районът е 
привлекателен за живеене. Освен с добре развита жи-
лищна инфраструктура, разполага и с доста богата зе-
лена система. С части от Борисовата градина и Ловния 
парк в рамките на столицата зоната е втора по еколо-
гичния показател „ниво на озелененост” със 70 кв. м на 
жител.

„Изгрев” е известен и като  територия на инте-
лектуалците – писатели, поети, художници, музиканти, Кметът инж. Цветомир Жеков:

ÈÇÃÐÅÂ

Инж. Цветомир Жеков е роден през 1978 г. 
Завършил е техникум по електротехника. Има 
висше образование  „Технология и управление на 
транспорта”, магистратура  „Управление на адми-
нистрацията”, както и диплома от колеж със спе-
циалност „Мениджмънт на транспорта” в Англия. 
Работил е в частния сектор. От 2007 г. до 2013 г. 
е зам.-кмет на район „Сердика”. От 14.03.2013 г. е 
кмет на район „Изгрев”.

Различното 
строителство  
във времето



19СТРОИТЕЛОБЩИНИпетък, 13 февруари 2015

И НСОРБ

журналисти. В този смисъл образование-
то и духовното израстване на хората 
имат своите традиции и днес са основен 
приоритет на кметската администрация. 
Добри думи могат да се кажат за работа-
та на двете читалища – „Николай Хайтов”  
и „Добри Чинтулов”, които са истински 
духовни средища с интересни културни 
изяви и богати библиотеки. Освен това 
редица обществени сгради и значими дър-
жавни институции придават характерен 
облик на района - паркхотел „Москва”, Све-

товният търговски център „Интерпред”, 
Националната следствена служба, КАТ, 
Националният спортен комплекс „Диана“, 
Многопрофилната болница „Св. Наум”, Биз-
нес центърът „Литекс Тауър”, „Софарма 
Тауър” и Университетската болница „Со-
фияМед”. Ще добавим, че името на райо-
на се свързва с живота и дейността на 
Петър Дънов. Последователите му се на-
ричат ученици на Всемирното Бяло брат-
ство и са съхранили зелен кът от района, 
където е гробът на Учителя.

който към днешна дата 
мнозина не могат и да си 
представят. С няколко 
думи нещата изглеждат 
така – топлоизолацията 
ще спомогне за намалено 
потребление и производ-
ство на електроенергия 
за домакинствата и така 
тя ще може да се насо-
чи другаде. Инженерната 
експертиза на възлите и 
другите елементи на па-
нелните блокове ще доведе 
до увеличаване живота на 
сградите минимум с някол-
ко десетилетия. И всичко 
това ще стане с този ми-
лиард, без нашите съквар-
талци да платят и лев. В 
този смисъл ние ще реали-
зираме своите виждания и 
за устойчиво развитие на 
района. Това означава по-
добра градска среда, по-
чист и красив град, повече 
зеленина. 

Ежедневно залагаме на 
индивидуалните и общите 
срещи с домоуправители-
те, на разговори с живущи-
те в блоковете и на разяс-
нението на всеки, който 
потърси информация и 
нашето мнение. Имаме 59 
сгради, които отговарят 
на изискванията на програ-
мата, и живеещите в око-
ло 30% от тях декларират 
своето желание за извърш-
ването на строително-
монтажните дейности по 
обновяване на блоковете. 

Днес проведох среща и 
със зам.-председателя на 
КСБ инж. Николай Стан-
ков, с когото обсъдихме 
основните изисквания на 
програмата, и неговото 
експертно мнение беше 
особено полезно за мен 
като районен кмет.

А като излезем извън 
темата за санирането, 
останалото, което пре-
зентира работата на 
кметската администра-
ция, е откриването на 
нови места в детските 
градини, подобряването на 
сградния им фонд, както 
и на училищата, запазва-
нето и експонирането на 
културно-историческото 
наследство, развиването 
на бизнес начинания и т.н. 
Район „Изгрев” е безспорно 
едно добро място за живе-

ене, но нашите амбиции са 
много по-големи. 

Да преминем към гри-
жите за образователна-
та инфраструктура. Там 
мерките за енергийна 
ефективност са особено 
важни.

Да, защото става дума 
за нашето бъдеще – деца-
та. Имаме три общински 
училища, седем детски 
градини и една ясла. Мо-
дернизираме базата. Ре-
шили сме проблемите на 
по-голямата част от дет-
ските градини, свързани с 
енергийната ефективност 
– топлоизолация на стени 
и покриви, хидроизолации, 
дограма и т.н. Финансира-
нето за две от тях беше 
от Международен фонд 
„Козлодуй”. Завършихме 
и дострояването на 133-
та ЦДГ „Зорница”, където 
разкрихме нови 100 места 
за децата. Реновирането 
на старата сграда стана 
чрез цялостна вътрешна 
реконструкция, облагоро-
дяване на дворното прос-
транство чрез изграждане 
на три площадки за игра, 
терен за футбол, баскет-
бол, тенис, както и терени 
за уроци по безопасност на 
движението. 

Детските ви градини 
правят впечатление. Съз-
дадена е модерна, привле-
кателна и сигурна среда  
и сградите като визия 
сполучливо се вписват в 
цялостния облик на квар-
тала. Ефектни са кулите 
срещу КАТ, за които стана 
дума. Много красив е ра-
йонът около метростан-
ция  „Ф. Ж. Кюри”.

Абсолютно сте прав. 
Всичките ни усилия са на-
сочени към решаване на 
проблемите на нашите 
съграждани. Защото те са 
най-голямата ценност на 
района, а и на столицата, 
разбира се. В този смисъл 
задължително трябва да 
спомена изграждането на 
пътните възли при кръсто-
вищата до Телевизионната 
кула и Семинарията, както 
и цялостната реконструк-
ция на моста на Площада 
на авиацията (Четвърти 

километър) и подмяна на 
настилката на част от 
бул. „Цариградското шосе”. 
За строителите - особено 
миналата година, имаше 
много работа. С техните 
усилия и професионализъм 
реновирахме четири под-
леза, възстановихме 15 пе-
шеходни пресичания през 
бившето жп трасе. Ремон-
тирахме или изградихме 
около 20 хил. кв. м улици и 
16,5 хил. кв. м тротоари. 

Специално искам да 
обърна внимание на прос-
транството на спирка-
та срещу хотел „Плиска”, 
където е паметникът на 
Радой Ралин. Доскоро то 
беше заето от неуглед-
ни павилиони, пушеха ска-
ри, навъртаха се клошари 
и прочие. Сега вече не е 

така, защото всеки граж-
данин на столичния град 
заслужава привлекателна 
среда за живот и работа, 
което освен развитието 
на парковете, градините и 
междублоковите простран-
ства като места за отдих 
и възстановяване, предпо-
лага и административна 
намеса при знакови места 
като пл. „Радой Ралин”. Го-
лемият сатирик заслужава 
нашия респект и уважение.

Като първостепенна 
грижа, разбира се, остава 
отношението ни към под-
растващите. В тази връз-
ка имаме спечелени 48 про-
екта в кампанията „Зелена 
София” и изградихме 7 нови 
детски площадки.

Да разкажете малко за 

бившата жп гара Пионер?
Нейната територия е в 

прерогативите на НКЖИ. 
Нашата идея, съвмест-
но с министерствата на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията и на спорта, 
е бившето жп трасе от 
гара Пионер до бул. „Ца-
риградско шосе”, което 
преминава през целия ни 
район, да стане велоалея. 
Тук само ще припомня, че 
преди три години релсите 
по него, а и в самата гара 
бяха демонтирани. Според 
ПУП прилежащите терени 
на гарата са отредени за 
спорт и развлечение. Това е 
разбираемо като решение, 
защото зоната е в самото 
сърце на Борисовата гра-
дина. 

Как виждате вашия ра-
йон като част от София 
– Европейски център на 
културно-историческото 
наследство? Извършихте 
цялостен ремонт и преу-
стройство на къщата 
„Ненко Балкански”. Тук са 
и галерията-музей „Дечко 
Узунов”, градинката на дъ-
новистите.

Районът е известен с 
това, че тук са живели или 
живеят най-много изтъкна-
ти представители на бъл-
гарската художествено-
творческа интелигенция. 
Имаме 19-годишна тра-
диция да правим изложба 
на художниците от район 
„Изгрев”.

Аз искам да добавя и 
още нещо, върху което ра-
ботим и което е от осо-
бена важност за моите 
съграждани.  

Трите квартала, които 
оформят района, нямат 
църква и това е голямата 
ми грижа като кмет. Сега 
оглеждаме свободни общин-
ски терени, консултираме 
се със специалисти и, раз-
бира се, търсим финанси-
ране. Водим разговори със 
Светия синод, обсъждаме с 
гражданите кое да е това 
място, което да отговаря 
на всички изисквания за 
църква. В нашето благо-
родно начинание ще пока-
ним и строителния бранш 
да участва както намери 

за добре. На нашата об-
щественост е известно, 
че българските строители 
са едни от най-големите 
дарители при изграждане 
на такива обекти. 

Красивият район „Из-
грев” се свързва опреде-
лено и с Вашата работа 
като кмет. Ще имате ли 
самочувствието есента 
да се кандидатирате за 
втори мандат?

Знаете ли, все още 
имаме много работа за 
вършене в тази последна 
година преди изборите. 
Това, с което сме се заели 
и правим, ми дава опреде-
лено самочувствие на чо-
век, който се справя добре. 
Останалото ще кажат на-
шите съграждани, с които 
ежедневно се срещам. 

Какви са плановете Ви 
по отношение на новия 
програмен период 2014 – 
2020 г.?

Убеден съм, че и през 
настоящия програмен пе-
риод заедно със Столич-
ната община в лицето на 
кмета Йорданка Фандъкова 
и ресорния зам.-кмет Ири-
на Савина, ще продължим 
да използваме всяка една 
възможност, която ни дава 
Европейският съюз, за да 
се развива градът и да 
става още по-красив. 

През тази година ще 
продължи рехабилитаци-
ята на бул. „Цариградско 
шосе” в участъка от моста 
на 4-ти километър до алея 
„Яворов”. Наша основна гри-
жа, както и досега, ще бъде 
развитието и просперите-
та на района. 

Позволете накрая да 
подаря на редакцията на 
в. „Строител” алманаха 
„Изгревът” – едно необик-
новено пътешествие в ис-
торията и съвремието на 
нашите квартали, разказ 
за забележителностите 
в района, за условията на 
живот, работа и развлече-
ние, за културата и обра-
зованието, за здравеопаз-
ването. „Изгревът” показва 
общата ни отговорност 
за бъдещето на мястото, 
в което живеем, учим, тво-
рим и работим.

Два от символите – метрото и Interpred

Грижа за общинските училища

Снимки авторът



20 СТРОИТЕЛ ТЕМА петък, 13 февруари 2015

Свилена Гражданска

JESS ICA подпомага 
предложения на общини 
и частни инвеститори в 
седемте най-големи гра-
да на страната – Бургас, 
Варна, Плевен, Пловдив, 
Русе, София и Стара За-
гора. Проектите, финан-
сирани по инициативата 
в столицата чрез „Фонда 
за устойчиво градско раз-
витие на София“ ЕАД, бяха 
представени в брой 5 на в. 
„Строител“. Идеи в оста-
налите шест най-големи 
града у нас се подпомагат 
от „Регионалния фонд за 
градско развитие“ АД. Те 
обновяват Бургас, Варна, 
Плевен, Пловдив, Русе и 
Стара Загора. Обектите 
са в сферата на спорта, 
образованието, здравео-
пазването, развлеченията, 
градската инфраструкту-
ра, възстановяването на 
исторически сгради, как-
то и за развитие на пре-
дприемачеството, което 
да осигури работни места.

За да бъде финансиран 
проектът трябва да съот-
ветства на допустимите 
дейности по ос 1 „Устойчи-
во и интегрирано градско 
развитие” на ОП „Регионал-
но развитие 2007 – 2013“. 
Необходимо е да генерира 
приходи, но нетната нор-
ма на възвръщаемост да 
е по-ниска от пазарната. 
Идеята трябва да се реа-
лизира на територията на 
зоните за въздействие на 
интегрирания план за въз-
становяване и развитие на 
съответния град. Освен 
това важен критерий е да 
има мотивиран, енергичен 
и опитен екип, който да 
изпълни проекта. Големи-
ната на предложенията, 
финансирани до момента, 
варира от 500 хил. лв. до 20 
млн. лв. Средният размер е 
около 3 млн. лв. До момен-
та от Регионалния фонд за 
градско развитие (РФГР) 
са разгледали над 100 идеи. 
Договорените са 24.

Под липите 

Първият реализиран 
проект по JESSICA е в 
Стара Загора. Чрез фонда 
е обновен градският пазар. 
Той се намира в самия цен-
тър и е специализиран в 
търговията с пресни пло-
дове и зеленчуци и цветя. 
Преди ремонта пазарът 
бе открит – незащитен 
от атмосферните условия, 
без вентилация и отопле-
ние, с остарели сергии от 
всякакви видове и размери. 
Общината кандидатства 
за средства за обновява-
не на обекта пред РФГР. 
Проектът е на обща стой-
ност 1,38 млн. евро. Изпъл-
нител бе консорциум от 
старозагорските фирми 
„Никон“ и „Вито-95“.

Модерното съоръжение 
е разположено на площ от 
1600 кв. м. Обектът е из-

пълнен със стоманена кон-
струкция, с панели с то-
плоизолация, вентилация 
и охлаждане с климатици, 
осветление, канализация и 
санитарни възли. Той е по-
крит. Общо 220-те маси 
от стария пазар са свити 
до 133. 

Освен отлични условия 
за търговците пазарът 
предлага и добра среда за 
социални контакти. Той 
е осветен и просторен, с 
водна стена и фонтанни 
чешмички.

Друг приключен проект 
в Града на липите е модер-
низиране на стадион „Ве-
рея“ за 300 хил. лв. Той  е с 
размери 105/65 м и е чет-
върти по качество на тре-
ва в България. Вложените 
средства са над 1 млн. лв. 
за терена, прилежащите 
части и изкуствено игри-
ще за тренировки. Поста-
вено е енергоспестяващо 
осветление, което подо-
брява достъпността на 
съоръжението и повишава 
ефективността на експло-
атацията му за спортни 
събития от местно и на-
ционално значение.

Сега тук тренират 
и играят 6 отбора. През 
май 2015 г. за първи път 
в България ще се проведе 
Европейско първенство по 
футбол за юноши. Стара 
Загора, Пловдив и Бургас 
ще бъдат основните цен-
трове. На „Верея“ ще бъ-
дат изиграни няколко мача 
от турнира. 

В момента се водят 
преговори с фонда за фи-
нансиране на нова трибу-
на, съблекални и фитнес 
зали на стадиона. 

В процес на реализация 

са изграждане на логисти-
чен център на компанията 
Speedy за 3,5 млн. лв. и ре-
хабилитация на промишле-
ните сгради на една от 
големите индустриални 
компании „Холдинг Загора“. 
Вторият проект е за 4 
млн. лв. Той е за обновява-
не на фабриките и улици в 
южния индустриален квар-
тал на града.

Реновират басейн  
с олимпийски размери. 

Община Стара Заго-
ра получи съгласието на 
местния парламент за 
теглене на дългосрочен 
нисколихвен кредит чрез 
инициативата JESSICA за 
финансиране на проект за 
реконструкция и въвежда-
не на мерки за енергийна 
ефективност на един-
ствения покрит плувен ба-
сейн с олимпийски размери 
в града. Максималният 
размер на дълга е 1,98 млн. 
лв. Срокът за погасяване-
то му е до март 2016 г. 
Планира се строителните 
работи да приключат до 
края на 2015 г., като пред-
стои скоро да бъде обяве-
на обществената поръчка 
за избор на изпълнител.

Покритият басейн е 
разположен до езиковата 
гимназия „Ромен Ролан”. 
Ремонтните дейности 
включват укрепване, съо-
бразено с изготвена кон-
структивна експертиза. 
Предвижда се изграждане 
на метални телескопич-
ни трибуни за близо 400 
места – 3 реда седалки 
на нивото на басейна и 2 
реда на балкона. Премахва 
се плътният парапет на 

вътрешния балкон и се по-
ставя метален с прозрач-
ни пана от закалено стък-
ло, осигуряващ видимост 
от новите трибуни.

Обновяват се подо-
вата настилка в басейна 
и обходната зона около 
него, балконът, мокрите 
помещения, кабинетите и 
фитнес залата. Подменя 
се цялото санитарно об-
завеждане. Предвижда се 
съвременна вентилацион-
на инсталация. Въвежда се 
пречиствателна инстала-
ция, както и соларни пане-
ли за подгряване на вода-
та, разположени в горната 
част на южната фасада. 

В процес на проучване 
е обновяване по инициа-
тивата JESSICA на плане-
тариума за 3 млн. лв., из-
граждане на експоцентър и 
реконструкция на зоопарка 
в Стара Загора.

Във втория по-големия 
град

у нас се търсят раз-
лични финансови инстру-
менти за осигуряване на 
средства за модернизира-
не на инфраструктурата 
и развитие на бизнеса. В 
Пловдив реализираните 
и разглежданите идеи по 
фонда са от цялата гама 
възможни проекти. В мо-
мента се изгражда нова 
производствена база на 
„Симид“. Общата стой-
ност на проекта е 30 
млн. лв. Предвижда се раз-
рушаване на стари скла-
дове и ремонт на рабо-
тилници с приблизителна 
площ от 4094 кв. м. Новите 
производствени помеще-
ния ще разполагат с три 
надземни нива с обща за-
строена площ от около 15 
хил. кв. м.

Един от проектите, 
който предстои да се ре-
ализира в Града под тепе-
тата, е Екопарк „Марица“. 
Идеята е провокирана от 
това, че Пловдив е лидер в 
практикуването на греб-
ни дисциплини в България, 
което се дължи на гребния 
канал на р. Марица, по-
строен през 80-те години 
на миналия век. Съоръже-
нието е с дължина 2200 м, 
широко е 120 м и е дълбоко 

3 м, което го прави най-
голямото на Балканите. 
С изграждането на втори, 
допълнителен гребен канал 
ще се изпълнят техниче-
ските изисквания на Меж-
дународната федерация по 
гребане за провеждане на 
световни първенства.

Предвиденото място 
за строителство зася-
га територия от Евро-
пейската мрежа „Натура 
2000”. То е част от би-
вша заливна тераса на р. 
Марица. Реализацията на 
проекта ще доведе и до 
цялостно облагородяване 
на зоните около гребния 
канал и създаване на усло-
вия за масов спорт и акти-
вен отдих на жителите и 
посетителите на града, 
а като цяло ще има силно 
благоприятно въздействие 
върху спортния, социален 
и икономически облик на 
Пловдив. 

Екопарк „Марица" ще 
бъде разположен на 100 
хектара. Той ще компенси-
ра изсичането на дървета 
при строителство на вто-
рия гребен канал. Затова в 
него ще има много зелени 
площи, мини голф игри-
ще, фитнеси, кула за бън-
джи скокове, атракционно 
влакче, велоалеи, места за 
наблюдение на редки пти-
ци и за първи път - Зеле-
но училище в рамките на 
Пловдив.

Индикативната стой-
ност на проекта е 7 млн. 
евро. 

По РФГР е одобрено 
финансиране за изграж-
дане на допълнителни по-
мещения и доставка на 
медицинско оборудване 
за болница „Св. Каридад“. 
Стойността на проекта 
е 1 млн. лв. 

Реконструкция на един  
от тютюневите скла-
дове

Водят се преговори за 
реализиране на проект за 
изграждане на жилищен 
и обществен комплекс. 
„Сentral Пловдив“ ще се 
състои от шест сгради и 
SPA център. Ще има мага-
зини, ресторанти за бързо 
хранене, рехабилитационен 
център с плувен басейн, 

подземен паркинг с 200 
места и други сектори на 
услугите. 

Комплексът ще бъде 
построен върху парцел, 
където в момента са тю-
тюневите складове на 
„Булгартабак“. Много от 
тях са исторически па-
метници, има определени 
изисквания за проектира-
нето на зданията с цел за-
пазване характера и духа 
на района. Стойността му 
е близо 12 млн. лв.

В Пловдив работят по 
идеи за закрита зала за 
зимни кънки, възстано-
вяване на възрожденска 
къща в Стария град с га-
лерия, ресторант и стаи 
за гости за 2 млн. лв., ре-
хабилитация и трансфор-
мация на Централна поща 
в търговски център за 
4 млн. лв., изграждане на 
зона за плажен волейбол за 
1,7 млн. лв. Сред подготве-
ните предложения е стро-
ителството на училище 
за надарени деца. Целта е 
да се изгради първото по-
добно учебното заведение, 
което да може да предложи 
специализирани обучител-
ни програми и подход към 
600 младежи на възраст 
между 4 и 14 години с та-
ланти в различни сфери. 
Стойността му е 11 млн. 
евро. 

В Града под тепетата 
търсят финансиране и за 
строителство на обще-
житие. Тук има няколко 
големи и престижни уни-
верситета. Постоянно 
нарастващият брой на 
студентите поражда мно-
го проблеми, като най-се-
риозният от тях е недос-
тигът на леглова база. В 
отговор на това фокусът 
на проекта пада върху по-
строяването на модерно и 
удобно общежитие, което 
да компенсира недостига 
на места за настаняване 
на студенти в града.

Във връзка с избира-
нето на Пловдив за Евро-
пейска столица на кул-
турата за 2019 г. ще се 
кандидатства за сред-
ства и за обновяването на 
кино „Космос”. Реновиране-
то на това знаково място 
би могло да го превърне в 
ново мултифункционално 
културно и образователно 
средище с автентична ар-
хитектура. 

В Бургас реализират 
атракцион в бомбоубе-
жището

под Морската градина 
– „Подземен град“. Избра-
ната строителна фирма 
е „Андезит" ООД. Стой-
ността на договора е  
1 249 945, 95 лв. без ДДС. 
Проектът е за рехабили-
тация на съществуващо 
подземно бомбоубежище и 
превръщането му в инте-
рактивен център за заба-
вление. Чрез реновирането 
на укритието ще бъде съз-

24 са договорените проекти на Регионалния фонд за градско        

Експо център „Флора“

Плувен басейн 
в Стара Загора
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         развитие в Стара Загора, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Плевен 

даден изцяло нов туристи-
чески продукт.

Обектът се състои от 
множество подземни гале-
рии и зали, свързани по-
между им с дълги коридори. 
Пустеещото защитно съ-
оръжение ще се превърне в 
уникален по рода си атрак-
ционен център за малки и 
големи, съчетаващ интер-
активни забавления, ак-
вариуми, помещения, пре-
създаващи типичната за 
Бургас атмосфера, и много 
други. Две от помещения-
та ще бъдат посветени на 
съвременното изкуство, 
давайки свобода на мест-
ните автори да предста-
вят своето творчество. 
Посетителите също ще 
бъдат вдъхновени да из-
ползват въображението 
си и уменията си в създа-
ването на свои собствени 
шедьоври.

Очаква се проектът да 
допринесе за повишаване 
привлекателността на 
Бургас като целогодишна 
туристическа дестинация.

Общината има за цел 
да предложи на жителите 
и гостите си наситен и 
интересен календар от 
бизнес и търговски изло-
жения, които да увеличат 
атрактивността на града. 
Експо център „Флора“ е с 
потенциал да се превърне 
в предпочитана туристи-
ческа дестинация. Проек-
тът е за изграждане на по-
стоянна изложбена площ, 
състояща се от 6 мулти-
функционални зали с мо-
дерна архитектура, които 
ще могат да се използват 
за частни и корпоративни 
празненства, конференции, 
музикални и арт предста-
вления. Центърът ще е 
разположен в живописна-
та Морска градина и ще е 
първи по рода си за Бургас. 
Той ще приюти и ежегод-
ната и емблематична за 
града експозиция за цветя  
„Флора”.

 Изпълнител е „Планекс“ 
ООД. Стойността на до-
говора е 2 335 808,66 лв. 
без ДДС. 

Община Бургас има 
идея и за многоетажен 
паркинг. Той ще е в непо-
средствена близост до 
Морската гара и ще служи 
за намаляване на трафика 
в зоната около пристани-
щето и Морската градина, 
както и ще осигури необ-
ходимите места за парки-
ране.

Във Варна вече 

приключи разширяване-
то на съществуващия 
паркинг

по протежението на 
бул. „Приморски“. Той се на-
мира в долния край на Мор-
ската градина, до жп га-
рата и до пристанището. 
Проектът представлява 
разширяване на същест-
вуващ общински паркинг 
до 84 места, като са из-

градени нови 50 за коли и 6 
за автобуси. Стойността 
му бе за 1,397 млн. лв.  В 
момента се работи по от-
крит денонощен паркинг 
на бул. „Княз Борис I“.

Чре з  фонда  се  и з -
вършва реконструкция на 
Двореца на културата и 
спорта - един от симво-
лите на града. Проекти-
рана от архитект Сте-
фан Колчев и построена 
през 1968 г., сградата е 
с шест многоцелеви зали, 
възстановителен център, 
фитнес зала, пресцентър, 
търговска част. Обновя-
ването включва подмяна 

на всички седалки на съ-
ществуващите трибуни 
в голямата зала. Ще се  
разшири игралното поле 
съобразно европейските и 
световни норми, заложено 
е и изграждане на допъл-
нителни трибуни, с които 
капацитетът ще нарасне 
от 3000 до 6000 места и 
така ще отговаря на изис-
кванията за провеждане на 
международни състезания. 
Ще се подмени отопли-
телната инсталация с цел 
енергийна ефективност.  

В момента вървят пре-
говори за реконструкция на 
„Юнашки салон” -  спортно 
съоръжение, разположено в 
непосредствена близост 
до  катедралата,  соб-
ственост на „Национална 
спортна база“ ЕАД.

Сградата с уникални-
те дървени орнаменти и 
колони е построена през 
1910 г. и е сертифицирана 
като паметник на култура-
та и архитектурата през 
1982 г. „Юнашки салон“ е 
признат за първото спорт-
но съоръжение в града. 

Целта на проекта е 
да се възстанови имотът 
в строго съответствие 
със закона, което изисква 
запазване на фасадата и 

позволява строително-
монтажни работи само 
във вътрешността на зда-
нието. Салонът ще бъде 
изцяло обновен, което ще 
го направи подходящ за 
спортни и други събития, 
а прилежащите търговски 
площи ще бъдат разшире-
ни и модернизирани. Малка 
изложба в чест на спорт-
ните постижения на Варна 
ще бъде разположена във 
фоайето.

Проектът ще създа-
де допълнителни възмож-
ности за провеждане на 
спортни, културни и бизнес 
събития. Индикативната 

стойност е 1,1495 млн. лв.
За одобрение е пред-

ложен и проект за рекон-
струкция на Отоманския 
склад. Той предвижда рес-
тавриране и преустрой-
ство на склада, намиращ 
се на улица „Омуртаг” във 
Варна. Сградата е на пове-
че от 200 години, построе-
на е като затвор по време 
на Османската империя, а 
впоследствие е преустро-
ена на складове (маази). 

В момента построй-
ката, която е паметник 
на културата, е в окаяно 
състояние, без врати, про-
зорци и покрив и привлича 
клошари. Идеята е Ото-
манският склад да бъде ре-
конструиран, като се запа-
зи автентичната му визия.  
Според новия проект той 
ще бъде превърнат в зала 
за концерти и събития, а 
към него да бъде вплете-
на модерна жилищна част 
с подземни паркинги. Ини-
циатор на проекта е фир-
мата „Бон Марин”, чиято 
офис сграда е в съседство.

Стойността на целия 
проект е 2,5 млн. евро, 
като фондът може би ще 
осигури 700 хил. евро.

Средства по фонда ще 
се търсят както за об-

новяването на зоопарка, 
така и за обекти във Во-
енноморското училище. 

На брега на Дунава 

В Русе частният сек-
тор работи активно по 
JESSICA. Немският инвес-
титор „ВИТТЕ Аутомо-
тив“, който си партнира 
с всички най-големи ав-
томобилни производи-
тели в света, разширява 
производството си на 
дръжки за врати, ключал-
ки и заключващи системи 
за автомобилни седалки 
чрез средства от фонда. 
Изграждането на заво-
да ще създаде повече от 
200 работни места и ще 
допринесе за развитието 
на Индустриалния парк. 
Проектът е за 15, 564 млн. 
евро. 

Вече има одобрение и 
за рехабилитация на бензи-
ностанции „Сакса“. Стой-
ността е 300 хил. лв. 

Работи се за реализа-
ция на идеята за градска 
железница. Проектът цели 
да се разшири съществу-
ващият релсов път във и 
около Русе чрез създаване 
на връзка между градската 
и индустриалната част. 
Железницата би могла да 
предложи на русенци бърз и 
удобен тридесетминутен 
трансфер до работните 
им места. Новата мрежа 
ще се състои от десет 
спирки, три от които вече 
съществуват.

Проектът цели да сти-
мулира все повече хора да 
използват публичен град-
ски транспорт, като по 
този начин допринася за 
намаляването на вредни-
те емисии, причинени от 
автомобилите.

По РФГР ще се търсят 
средства за реконструк-
ция на сградата на първо-
то застрахователно дру-
жество у нас „България“. 
Зданието е проектирано 
от Едуард Винтер и укра-
сено през 1901 г. от ита-
лианския художник Медеа 
Джовани Пигор. Впослед-
ствие сградата е използ-
вана за полицейски учас-
тък и по-голямата част от 
декорациите са заличени.  
В наши дни тя е изцяло 
изоставена и се намира в 
плачевно състояние.

По фонда ще се канди-
датства и за реконструк-
ция на център с открити 
и закрити плувни басейни. 
Той е разположен в Парка 
на младежта. 

В Плевен 

Първият реализиран 
проект в Плевен е обно-
вяването и изграждането 
на нови зали в киносалони 
„Арена“. Той включва реха-
билитацията на същест-
вуващото кино със 131 
места на „Арена” в „Мол 
Плевен” и построяване-
то на 4 нови зали в „Мол 
Панорама” на обща площ 
от 1114 кв. м, подходящи 
за прожектиране на 3D 
филми с общо 466 места. 
Финансирането е за 520 
хил. евро, споделено между 
Societe Generale Експрес-
банк (364 хил. евро) и „Ре-
гионален фонд за градско 
развитие“ (156 хил. евро).

В момента се проучват 
възможностите за реха-
билитация на трансфор-
маторни станции и околни 
площи за „ЧЕЗ България” за 
около 2 млн. лв., изгражда-
не на нов производствен 
цех за облекло и аксесоари, 

планетариум и детски на-
учен музей, рехабилитация 
на инфраструктура, пар-
кинг и паркова зона на фир-
ма „Милкана“ за 300 хил. лв. 
Сред проектите, които 
могат да се реализират в 
Плевен, е и  съживяване на 
сградите на бившата шко-
ла за запасни офицери. Ос-
новната идея на проекта 
е да бъде трансформирана 
част от зданията в мулти-
институционален кампус, 
където няколко български 
университета да развият 
модерен образователен 
център с пансион към него. 
Школата за запасни офице-
ри функцонира в Плевен от 
1961 г. до нейното затва-
ряне през 2008 г. Фокусът 
на проекта е върху разви-
тието на нов, международ-
но признат научно-изследо-
вателски център с акцент 
върху медицинските науки, 
както и върху подобряване-
то на социалната и бизнес 
среда в Плевен и района.

Има идея и за рекон-
струкция на автогарата, 
на уличното осветление 
и обновяване спирките на 
градския транспорт. 

През следващите  
години 

И в програмния период 
2014 – 2020 г. в ОП „Реги-
они в растеж“ са предви-
дени средства за подобни 
проекти на стойност око-
ло 250 млн. евро. Те ще се 
осъществяват в 67 града. 
Допустимите предложения 
ще са в сферата на енер-
гийната ефективност, по-
добряването на градската 
среда, спортната и кул-
турната инфраструктура, 
интегрирания транспорт 
и туризма. 

Много добре протича работата на 
„Регионалния фонд за градско развитие“ 
АД. През 2015 г. остава да инвестираме 
около 20 млн. лв., по този начин ще сме 
вложили около 110 млн. лв. в проекти. До 
края на годината очакваме да одобрим 
още около 10 предложения, но всичко зави-
си от средствата, с които разполагаме. 
Целим идеите, които финансираме, да се 
управляват от отговорни и мотивирани 
хора, които да създадат нещо добро. 

При различните предложения имаме 
разнообразни пречки. Сред тях са оби-
чайните трудности, съпътстващи вся-
ка инвестиция: изготвяне на стабилен 
план и финансов модел, административ-
ни процедури, изпълнение, ефективно и 
качествено управление на проекта. 

Не трябва да забравяме, че осигу-
ряването на средства е необичайно, 
то е между заем от банка и грантово 
финансиране, а публичният и частният 
сектор нямат навика да работят с по-
добни пари. 

Проектите ни са много различни и 
е трудно да бъдат сравнявани по от-

ношение на качеството. Най-важният 
критерий е да бъдат ценни за града, в 
който се осъществяват. Считам, че 
постигаме високо качество. Завърше-
ните обекти са приети добре от граж-
даните. Сред тях са градският пазар 
в Стара Загора, кино „Арена“ в Плевен, 
паркинг във Варна и други. 

Плановете за програмния период 
2014 – 2020 г. са много амбициозни. До 
лятото трябва да са готови процедури-
те, по които ще се работи. Преди края 
на годината трябва да бъдат избрани 
новите институции, които ще предос-
тавят финансиране не само в 7-те най-
големи града, както е досега, а в 67. Ре-
сурсът ще е около 250 млн. евро.

Мартин Заимов, изп. директор на 
„Регионалния фонд за градско развитие“ АД:

Дворецът на културата 
и спорта, Варна

В Бургас реализират 
атракцион в бомбоубежище
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Започнаха строител-
ните дейности за изграж-
дане на т.нар. Източна ра-
йонна артерия, която ще 
представлява вътрешна 
магистрала на 80-хилядния 
комплекс на Бургас „Меден 
рудник“. „Това е мащабен и 
изключително важен про-
ект, по който общината 
работи от години. Много 
време отнеха отчужди-
телните процедури, тъй 

като се наложи да бъдат 
купени части от частни 
терени по предвиденото 
трасе“, съобщи кметът 
на града Димитър Николов. 
По думите му обектът 
трябва да бъде въведен 
в експлоатация в края на 
годината. Изпълнител е 
„Автомагистрали Черно 
море“. 

„С този проект ще 
разтоварим движението в 
комплекса и жителите му 
ще имат възможност по-
бързо да се придвижват до 
центъра на града и обра-

тно. Живеещите в голяма 
част от новите жилищни 
кооперации за първи път 
ще имат нормален дос-
тъп до домовете си“, каза 
кметът.

Проектът е част от 
изпълнението на лот 2 
на проекта „Интегри-
ран градски транспорт“, 
изпълняван от община 
Бургас в качеството й 
на бенефициент по Опе-
ративната програма „Ре-
гионално развитие 2007 
– 2013“. Предстои реха-
билитация на участък с 

дължина около 500 м. Тя 
включва подмяна на бор-
дюри, ремонт на трото-
арни настилки, цялостно 

преасфалтиране на ули-
цата, като ще се изгради 
велоалея.

Ще се построи и нов 

път с дължина 1 км. Га-
баритът му включва две 
платна за движение с по 
три ленти. 

Изпълнението беше забавено заради 
продължителните отчуждителни процедури

87 млн. лв. е стойността на инвестициите, при-
влечени в община Велико Търново през 2014 г., стана 
ясно по време на отчета на изпълнението на бюджет 
за миналата година. 80 млн. лв. от тях са осигурени 
от фондовете на ЕС, а 7 млн. лв. са собствено учас-
тие.

„Двата големи проекта, които са окончателно 
завършени през този програмен период, са на стой-
ност над 500 хил. лв. Единият е за модернизация на 
образователната инфраструктура чрез въвеждането 
на мерки за енергийна ефективност. По него са обно-
вени 4 училища на територията на общината и една 
детска градина“, каза зам.-кметът Снежана Данева. 

По инвестиционната програма със средства за 
капиталови разходи и от трансфери, получени от дър-
жавния бюджет, също са завършени няколко обекта. 
Единият е многофункционалната спортна зала в СОУ 
„Емилиян Станев”. През този период са изградени два 
общински пътя – Велико Търново – с. Беляковец и меж-
ду селата Водолей и Дичин. „Разбира се, продължиха 
и ремонтните работи на стадион „Ивайло”. Беше за-
вършен и храм-паметникът в с. Русаля, както и хра-
мът в „Св. Ирина” в с. Хотница”, добави още Данева. 

Напълно са готови 
новите центрове за нас-
таняване от семеен тип 
и защитеното жилище в 
Павликени. В момента се 
подготвят процедурите 
за външното ел. захран-
ване и газифициране на 
обектите, след което но-
воизградените къщи ще 
бъдат пуснати в експло-
атация, съобщи кметът 
инж. Емануил Манолов. 
Проектът е за 1,8 млн. лв. 
Финансирането е предос-
тавено от Програмата за 
развитие на селските ра-
йони (ПРСР). Средствата 
са инвестирани в стро-
ежа на четири сгради до 
общинската болница и 
Центъра за социална ре-
хабилитация и интеграция, 
който се помещава в крило 
на бивша детска градина. 
Жилищата могат да при-
емат по 12 деца. 

„През 2016 г. общината 
ще кандидатства с про-
ект и за изграждане на дом 
за стари хора. В момента 

в Павликени се реализират 
7 големи проекта. Два от 
тях са получили общо около 
14 млн. лв. от ПРСР за по-
добряване на общинската 
инфраструктура. По тях 
ще бъде направен ремонт 
на 32 км общински пъти-
ща. Започнаха подготви-
телните работи извън 
пътното платно, като 
изравняване и чистене на 
канавки, а при трайно за-
топляне ще стартира и 
полагането на асфалта“, 
обясни градоначалникът. 

Общината работи ак-

тивно и по проекта за из-
граждане на спортни обек-
ти, за който получи близо 
7 млн. лв. също по ПРСР. 
Заради ниските темпера-
тури строителството е 
спряно. Проектът обхва-
ща реконструкция на ста-
диона, изграждане на нов 
плувен басейн, два тенис 
корта, площадка за мини-
футбол и четири площад-
ки за фитнес на открито 
в Бяла черква и трите най-
големи села в общината.

Пречиствателната 
станция на Павликени 

вече е готова, в момента 
се работи по канализация-
та, която ще е завършена 
до септември, увери инж. 
Манолов. Той припомни 
още, че общината получи 
980 хил. лв. за свои проек-
ти по Публична инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. Средствата 
бяха изцяло преведени в 
края на миналата година. 
С парите са завършени 
две кръгови кръстовища 
в града, изграден е асан-
сьор за инвалидни колички 
в Дома за стари хора в Ка-
раисен. 

Изпълнява се и проек-
тът за цялостен ремонт 
на Летния театър, който 
включва обновяване на по-
мещенията под трибуни-
те и покрива на гримьор-
ните. Напълно е готова 
сцената, доставени са 
1600 нови седалки, чака се 
затопляне за реконструк-
ция на покрива, допълни 
кметът.

27 854 682 лв. са заложените средства в капита-
ловата програма на община Сливен за настоящата 
година. Проектобюджетът предстои да бъде гласу-
ван от Общинския съвет този месец. „Инвестицион-
ната програма на общината е реалистична. Няма 
да се увеличава данъчната тежест за гражданите 
и фирмите. Вниманието се насочва към повишава-
не събираемостта на данъци и такси, на задълже-
ния от предишни години и затягане на финансовата 
дисциплина”, посочват от общинското ръководство. 
44 603 932 лв. приходи за държавни дейности и 
53 617 199 лв. – за местни, са предвидени в проекто-
бюджета, съобщиха от общината.

За ремонт на улици в бюджета са заложени 
4 885 718 лв. За култура и почивни дейности относи-
телният дял в бюджета е 11%. 

Градският стадион 
„Мрамор“ в Берковица ще 
бъде ремонтиран основно 
със средства по проект 
на местната община, 
финансиран със 775 338 
евро от Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество „България – Сър-
бия“, съобщиха от общин-
ската администрация. 
Фирмата – изпълнител на 
строително-ремонтните 
дейности, е ДЗЗД „Консор-
циум за инженеринг, проек-

тиране и изграждане“. 
Предвиждат се рекон-

струкция на стадиона, ос-
новен ремонт и саниране 
на двете административ-
ни сгради, подмяна на по-
кривите им, изграждане на 
покрита трибуна за зри-
телите на голямото иг-
рище, на писта за бягане 
с каучуково покритие, за-
сипване на стария басейн 
и направа на тенис корт и 
игрище за минифутбол, ре-
монт на игрището за ръг-

би и направа на цялостна 
ограда на стадиона.

Основната цел на про-
екта е подобряване на 
спортната инфраструк-
тура като предпоставка 

за повишаване качество-
то на живот. Ремонтни-
те дейности по стадиона 
трябва да приключат в 
края на юли, уточниха от 
общината в Берковица.

Проблемите с двете 
свлачища в община Сатовча 
– в с. Плетена и на пътя за с. 
Осина, остават. В първото 
селище три къщи са опасни 
за живеене и хората са ева-
куирани, съобщиха от кмет-
ството.

„Най-лошото е, че земни-
те маси не спират да пропа-
дат. За 24 часа са мръднали 
с цели 20 см. Молим се да не 

вали, защото положението 
в с. Плетена може да стане 
още по-тежко. Притеснени 
сме и за пътя към с. Осина. 
Само 3 м от шосето са здра-
ви, останалото е пропадна-
ло. А всеки ден возим по 30 
ученици оттам в други насе-
лени места”, заяви кметът 
на община Сатовча Арбен 
Мименов.

Областният управител 

на Благоевград Бисер Ми-
хайлов и експерти направи-
ха оглед на място на двата 
проблемни участъка. Вече се 
изготвят работни проекти 
за тяхното укрепване от 
„Геозащита” – Перник. След 
това необходимите строи-
телно-монтажни работи ще 
бъдат остойностени.

„От първия ден когато 
паднаха свлачищата, оказ-

ваме пълно съдействие на 
община Сатовча. Тук бяха 
представители на всички 
държавни институции, които 
имат отношение към пробле-
ма. Ще предадем документа-
цията по най-бързия начин в 
Министерския съвет и в Ко-
мисията за възстановяване 
и подпомагане, за да може 
да се осигури финансиране 
веднага след като станат 
готови работните проекти”, 
каза Михайлов.
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Силистра търси строи-
тел, който да реконструира 
10,6 км общински път. От 
обявената обществена по-
ръчка става ясно, че това 
е пътят Силистра – Бого-
рово – Срацимир - Бабук, 
който е в лошо състояние, 
с много повреди и деформа-
ции. Част от него е напълно 
разрушена и с габарит, кой-
то не отговаря на натовар-
ването. Прогнозната стой-
ност на строителството е 
4 246 775 лв., а финансира-
нето се осигурява от Евро-
пейския фонд за регионално 
развитие чрез Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество „Румъния - Бълга-
рия 2007 - 2013“.

От участниците в 
търга се изисква да са 
работили по подобни обек-
ти, да имат нужната за 
изпълнението на проекта 
механизация и достъп до 
асфалтова база (собстве-
на или наета). Кандидати-
те трябва да разполагат с 
финансов ресурс от мини-
мум 1 млн. лв., необходим за 
първоначалното осигурява-
не на материали, консума-
тиви и др. 

Оферти за участие в 
процедурата могат да се 
подават до 4 март, кри-
териите за оценяване са: 
срок, техническа оценка и 
цена.

Община Ботевград пък 
ще инвестира 1,25 млн. 
лв. собствени средства 
в обновяването на град-
ския парк. След като през 

миналата година възложи 
поръчка за изработване на 
проект за реконструкция 
на зелените площи, сега 
общината обяви поръчка за 
избор на изпълнител, който 
да извърши предвидените в 
проекта строителни дей-
ности. 

Градският парк в Бо-
тевград обхваща площ от 
65 хил. кв. м и е разположен 
в западната част на сели-
щето. Работата включва 
подмяна на съществуващи 
настилки, реконструкция на 
подземна инфраструктура, 
изграждане на зона за ули-
чен фитнес, ново парково 
осветление, озеленяване, 
поставяне на пейки и др. 

Изискват се гаранция 
за участие, която е 12 хил. 
лв., както и документи за 
наличен финансов ресурс в 

размер на минимум 30% от 
прогнозната стойност на 
проекта. Трябва да се посо-
чат и строителни дейнос-
ти, сходни с предмета на 

поръчката и изпълнени през 
последните 5 години. 

90% тежест ще има 
предложената цена. Оста-
налите 10% ще се форми-

рат от срока за изпълне-
ние, който не може да бъде 
по-дълъг от пет месеца. 
Офертите се приемат до 
16 март.

Близо 10-те млн. лв., 
отпуснати за ремонта на 
зала „Конгресна“ в Дворе-
ца на културата и спорта 
(ДКС) във Варна, най-веро-
ятно ще се окажат недос-
татъчни. Това е станало 
ясно по време на огледа 
на ремонтните дейности, 
извършен от кмета Иван 
Портних. „Проектантите 

не са си направили тру-
да да огледат детайлно и 
възникват модификации, 
които водят до затрудне-
ния за изпълнителя. Напри-
мер  таванът не е включен 
в стойността на ремонта, 
дори и след като самите 
те го преостойностява-
ха“, е казал кметът след 
проверката. 

Първоначално отпусна-
тите 4,5 млн. лв. от Пуб-
личната инвестиционна 
програма „Растеж и устой-
чиво развитие на региони-
те“ не бяха усвоени, тъй 
като ремонтът закъсня и 
парите трябваше да бъдат 
върнати. След това сума-
та беше отново гласувана 
от Министерския съвет, 
като бяха добавени нови 
5,2 млн. лв. Така парите 

станаха общо 9,7 млн. лв. 
„Това е зала с огромно 

значение за Варна и при-
зовавам избраните от 
предишното ръководство 
проектанти да направят 
всичко възможно в макси-
мално кратки срокове да 
дадат необходимите кон-
структивни решения, за 
да можем да приключим 
залата в срок“, е казал 
Портних. 

Община Пловдив търси изпълнител за изграждане 
и ремонт на паркинги. Конкретни обекти в докумен-
тацията по процедурата не са упоменати, но пък е 
посочена целта: увеличаване на местата за парки-
ране, изграждане на нови към по-значими обекти за 
града и ремонт на съществуващи, които са в лошо 
състояние. 

В изискванията влизат професионална категория, 
изпълнени сходни обекти, наличие на специализиран 
персонал, сертификати и т.н. 

Условие е наличието на документ, доказващ, че 
кандидатът разполага с работеща асфалтова база, 
отстояща на разстояние не по-голямо от 30 км от 
Пловдив. Срокът на изпълнение на поръчката е до 31 
декември или до изчерпване на заделените от бю-
джета на общината 1,66 млн. лв. за тази дейност. 
Участниците трябва да имат финансов ресурс в раз-
мер на 50% от прогнозната стойност (833 хил. лв.). 
Единственият критерий за оценка на постъпилите 
оферти ще е най-ниска цена. Документи за участие 
в процедурата се подават до 16 март.

В ход е открита процедура по ЗОП за „Изграж-
дане, основен и текущ ремонт, реконструкция и 
свързаното с тях проектиране и благоустрояване 
на уличната и общинската пътна мрежа, площадни 
пространства, тротоари, алеи и настилки на тери-
торията на община Ямбол“. Срокът на изпълнение 
на поръчката е 3 години. Максималният разполагаем 
финансов ресурс на общината за строително-ре-
монтните дейности е в размер на 9 млн. лв.

Изпълнението на обществената поръчка включ-
ва полагане на системни грижи за осигуряване на 
целогодишна нормална експлоатация на пътя, както 
и дейности, които имат за цел да осигурят техни-
ческото му състояние, пътните съоръжения; стро-
ителство на нови улици; отстраняване на проявени 
дефекти през гаранционните срокове, определени с 
договора за възлагане на обществената поръчка.

Фирмите кандидати трябва да имат изпълнени 
поне два сходни с поръчката договора през послед-
ните 5 години. Те следва да притежават собствена 
кариера и асфалтова база или да имат сключен дого-
вор за доставка на инертни материали и асфалтови 
смеси, както и собствена или наета лицензирана 
пътностроителна лаборатория и необходимата 
строителна  техника.

Срокът за получаване на оферти или заявления 
за участие е до 18 март 2015 г.

ТЕРВЕЛ 

Завършването на започ-
натите инфраструктурни 
проекти е основен приори-
тет в бюджета на Тервел. 
Планира се да бъдат от-
крити три нови центъра за 
социални услуги в селата 
Коларци, Нова Камена и Поп 
Груево. „Това, което правим 
от много години, е да раз-
читаме на европейски про-
екти и национални програми 

за външно финансиране, свързано с по-голям обем сред-
ства“, коментира зам.-кметът Диана Илиева.

Финансовата рамка на бюджета на общината е в 
размер на 9,6 млн. лв. 

Започна обновяването 
на центъра на Тервел, кой-
то през 2015 г. отбелязва 
55 години от обявяването 
си за град, съобщиха от 
кметската управа. С под-
крепата на Програмата за 
развитие на селските ра-
йони 2007 - 2013  ще бъде 
изградена лятна сцена на 
открито, ще бъдат пре-
асфалтирани 2950 кв. м 
улични настилки и ще бъ-
дат ремонтирани над 180 
кв. м тротоари. През фев-
руари ще бъдат положени 

бордюри, а със затопляне 
на времето ще се прис-
тъпи към другите стро-
ителни работи, поясниха 
от кметството. Сцената 
на открито ще бъде изгра-
дена върху фундамента  на 
стара рушаща се трибу-
на, използвана някога при 
манифестации. Ще бъде 
възстановена бетонова-
та основа, върху която ще 
се монтира ново сглобяе-
мо съоръжение с покрив и 
конзоли за озвучителна и 
осветителна техника. 

Ботевград с конкурс за реконструкция на парка



Емил Христов

Деветият конгрес на 
Конфедерацията на труда 
„Подкрепа“ бе исторически 
за синдиката. Исторически 
поради факта, че създате-
лят и президент на Конфе-
дерацията от повече от 
четвърт век д-р Констан-
тин Тренчев обяви, че се 
оттегля от поста си. Това 
се случи в първия ден на кон-
греса и навръх 60-ия  рож-
ден ден на д-р Тренчев. Като 
свой заместник той посочи 
досегашния вицепрезидент 
Димитър Манолов. Пред 
препълнената зала 3 на 
Националния дворец на кул-
турата д-р Тренчев  изнесе 
вълнуващо слово, с което 
направи равносметка на го-
дините на прехода и отпра-
ви тежки констатации за 
състоянието на страната. 

„Картината на днешна 
България няма да се хареса 
на политиците, тъй като 
голяма част от отговор-
ността за нея е тяхна“, 
сподели д-р Тренчев и опре-
дели последните 26 години 

от развитието на държава-
та като време на глобални, 
драматични и болезнени 
процеси, рушащи вековни-
те морални, нравствени и 
културни устои на христи-
янската цивилизация. Той 
допълни още, че КТ „Подкре-
па“ е единствената синди-
кална организация, която е 
успяла да оцелее от 1989 г. 
до сега. По-думите му то-
гава хората са мечтаели за 
промяна, но не са знаели как 
да я осъществяват. Като 
най-важен въпрос за прехода 
д-р Тренчев изтъкна този за 
смяната на собственост-
та. Той сподели още, че през 
годините се е срещал с пре-
миерите на страната ни, за 
да се опита да ги убеди, че 
въпреки допуснатите греш-
ки държавата има право да 
проконтролира какво става 
с тази собственост. „Об-
щото им оправдание бе, че 
това е много трудно и нищо 
не може да се направи“, об-

общи той. „За последните 
четири години се смениха 
пет правителства. Днес 
имаме най-многопартийния 
парламент в нашата нова 
история. Друг е въпросът, 
какви ще са резултатите 
за хората от това“, каза д-р 
Константин Тренчев. 

Във втория ден на Деве-
тия конгрес на Конфедера-
цията се проведе и гласува-
нето за ново ръководство. 
„Когато основавахме син-
диката, бяхме осем души, 
оглеждахме се кой да ста-
не председател и всеки се 
дърпаше, защото се знаеше 
срещу кого се изправяме“, 
каза преди гласуването 
пред делегатите д-р Трен-
чев. „От тази зала трябва 
да си тръгнем единни, като 
хора, които се обичат, и 
само това е нещото, което 
може да ни спаси“, подчер-
та той. „Най-голямото дос-
тойнство на КТ „Подкрепа“ 
е, че е автентичен синди-
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Инж. Димитър Манолов бе избран за президент на синдиката, председателят 
на Строителната федерация инж. Иоанис Партениотис – за вицепрезидент

Д-р Константин Тренчев, почетен 
президент на КТ „Подкрепа“: 

Хасан Адемов, председател на 
парламентарната Комисия по труда, 
социалната и демографската политика:

Йорданка Фандъкова, кмет на София: 

Четирите години между Осмия и настоящия Девети 
конгрес бяха много динамични. В този период нямахме и 
не си дадохме почивка, не бяхме пасивни наблюдатели. 
Няколко пъти събитията ни налагаха да свикваме извън-
редни конфедеративни съвети. В организационен план, 
стриктно сме се придържали към Устава и към вече 
създадените за 26 години традиции в нашата работа. 

Знаете, че сме членове на големите международни 
синдикални организации - Международната конфедера-
ция на профсъюзите, Европейската конфедерация на 
профсъюзите. В периода, за който говоря, постижение 
е и фактът, че станахме пълноправни членове на EZA. 
От формална законова гледна точка за Конфедераци-
ята в резюме мога да кажа, че нямаме дългове, заеми, 
тежести. Нямаме акции, дивиденти и не правим бизнес. 

Сред нас има хора, които са 20 и повече години в 
„Подкрепа“. Колеги, които помнят 1989 - 1990 г. - вре-
мето на големите надежди, на големите митинги. Ние 
сме единствената организация, която оцеля от тогава. 
Организация, създадена в късния тоталитарен период. 
Много други структури, клубове, партии от онова време 
са спомен, макар и техни представители да се появяват 
понякога в медиите. Ние успяхме да устоим през тези 
26 години въпреки трудностите, въпреки натиска от-
ляво и отдясно да ни променят, да ни използват, да ни 
подчинят. 

Миналото не може да бъде върнато, корекции не мо-
гат да бъдат направени. Остава да се опитаме да го 
осъзнаем, да го осмислим, за да намерим отговор на въ-
проса, защо България днес е в това положение. Същевре-
менно трябва да си дадем ясна сметка, че страната ни 
не е един изолиран остров сред световния бурен океан, 
че на нас ни влияят много процеси, които нямат своя 
зародиш на нашата земя, но които са достатъчно силни, 
за да се отразяват  и на събитията, и на самите нас. 

Народът е казал: „Нека се 
радваме на лошото, защото след 
него идва хубавото“. В доклада 
на д-р Константин Тренчев звучеше песимизъм. Аз се 
надявам, че след всичко, което чухме, и то за съжа-
ление е вярно, за страната ни ще дойдат и по-добри 
времена. През годините политиците и КТ „Подкрепа” 
са имали различни отношения, но винаги усещането и 
жаждата за свобода са доминирали в разговорите ни. 
Свободата трябва да е водеща за всички нас. Надявам 
се сътрудничеството ни да продължи, за да може меч-
тите от началото на прехода да станат реалност.

Благодаря за добрия социален 
диалог, за да може в годините на 

най-тежката криза да развиваме нашия град, да откри-
ваме работни места. Благодаря за подкрепата и общите 
усилия за София. Надявам се д-р Константин Тренчев да 
продължи да бъде водеща фигура в намирането на реше-
ния. За периода, в който аз съм имала възможността да 
общувам и работя с него, мога да кажа, че имахме ясни 
цели и добри резултати. Излишно е да напомням, че с 
много труд и усилия успяхме да развием образователна-
та и културната инфраструктура. Създадоха се и 2500 
нови работни места. В София се движат нови автобуси 
и трамваи. Това е повод за оптимизъм в нашето ежедне-
вие. Наистина можем, когато сме заедно. Д-р Тренчев 
е най-ярката фигура във времето на демократичните 
промени в нашата страна. Той дава разумни идеи, които 
трябва да се научим да чуваме по-често.

кат, който винаги сам нами-
ра решение на проблемите 
си“, допълни д-р Тренчев.

Делегатите на 9-ия кон-
грес избраха за президент 
на КТ „Подкрепа“  инж. Дими-
тър Манолов, а за вицепре-
зидент – инж. Иоа нис Пар-
тениотис, председател на 
Федерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдява-
не“ на организацията.

 „От нас зависи да ста-
нем още по-силни, да станем 
повече и така да отговорим 
на предизвикателствата, 
които ни чакат, а те не са 
едно и две“, заяви в първата 
си реч новоизбраният пре-
зидент на синдиката. Той 
призова  конференциите на 
синдикалните съюзи да се 
направят така, че в ръко-

водните им структури да 
влязат млади хора.

Вицепрезидентът Иоа-
нис Партениотис от своя 
страна благодари и на хора-
та, които не са подкрепили 
новия тандем. „За нас това 
е допълнителен стимул да 
защитаваме правото да во-
дим КТ „Подкрепа“, сподели 
той.

По предложение на Ди-
митър Манолов конгресът 
промени Устава на Кон-
федерацията така, че да 
стане възможно да се връчи 
почетно отличие на хора с 
особени заслуги към органи-
зацията. Веднага след това 
делегатите единодушно 
удостоиха основателя и 
дългогодишен президент 
д-р Константин Тренчев със 
званието почетен предсе-
дател.

Сред официалните гос-
ти на конгреса бе кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова, която 
бе и своеобразен домакин 
на събитието, депутати, 
представители на работо-
дателските организации,  
гости от международни 
и европейски синдикални 
съюзи. За историческия 
конгрес бяха дошли и прези-
дентът на най-големия Ра-
ботнически пенсионен фонд 
в Северна Америка (Fonds 
de Solidarite) Дени Леклер и 
вицепрезидентът на най-
многобройния синдикат в 
света, наброяващ над 278 
млн. членове – китайския 
ACFTU.

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, изп. директор инж. Иван Бойков и прокуристът 
и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова с новоизбрания президент на КТ „Подкрепа“ 
инж. Димитър Манолов

Снимки Денис Бучел
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Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители: 

„Гилдията трябва да се 
върне на пътя, по който 

тръгна в началото“

Ренета Николова

Честито на новия-
стар председател на 
Камарата на частните 
съдебни изпълнители. Връ-
щате се на поста в сложен 
момент за Камарата на 
частните съдебни изпъл-
нители, когато отново 
професията е на внима-
нието на политиците и 
гражданите. От къде ще 
започнете? 

Ще започна от там, 
че гилдията трябва да се 
върне на пътя, по който 
тръгна в началото. Трябва 
да се обърнем към корени-
те на професията, кога-
то тя имаше много силно 
доверие от обществото, 
от политиците и инсти-
туциите. Реформата през 
2006 г. беше призната за 
една от най-успешните в 
света. Основен приоритет 
ще ми е да си подредим и 
изчистим къщата. Това 
е изключително важно за 
нас, защото по една или 
друга причина виждаме как 
действията на някои коле-
ги се отразяват негативно 
върху професията. Те не са 
много, но за съжаление фор-
мират мнението на обще-
ството и ние това повече 
няма да го търпим. 

От тук нататък ще има 
много сериозни действия 
по отношение на контрола, 
увеличихме членовете на 
Дисциплинарната комисия, 
предвиждаме да положим 
огромни усилия с оглед съз-
даване на информационни 
и електронни системи за 
статистика, мониторинг 
и надзор. Отделно правим 
правила и критерии за оцен-
ка на риска на канторите, 
които да се категоризират 
по този начин, за да бъде 
по-ефективен контролът. 
Ще има проверки на всич-
ки кантори в страната, и 
то два пъти – в началото 
и в края на годината, за да 

видим дали са отстранени 
пропуските, нарушенията 
и спазени ли са препоръки-
те, които са отправени от 
проверяващите. Отделно 
от това започваме едно 
начинание, което е по-дъл-
госрочно. Трябва да израбо-
тим дисциплинарен кодекс, 
тъй като установяваме, че 
по пътя на дисциплинарни-
те производства има су-
бективни фактори, които 
се намесват и пречат. 

Друг основен приори-
тет е да направим така, 
че с промени в Гражданско-
процесуалния кодекс длъж-
ниците да получат малко 
по-голяма сигурност, че 
правата им са реално за-
щитени. В момента заради 
изключително драстично-
то орязване на правото им 
на жалба у тях се създава 
впечатлението, че съдбата 
им и цялата процедура зави-
си от волята на един съде-
бен изпълнител, а това не е 
добре. Трябва да се разшири 
обхватът на действията, 
които могат да се обжал-
ват. 

По отношение на тър-
говете също може да се 
направи много, от една 
страна - да се премахнат 
спекулациите, от друга - 
да се даде възможност на 
повече хора да участват в 
тях, имам предвид най-ве-
че с банков кредит, за да 
се повишат цените. Това 
е добре и за длъжниците, 
и за кредиторите. Поли-
тическа преценка би било 
дали да не се даде възмож-
ност при длъжник, който 
внесе 20% от дълга, да се 
спира изпълнението, като 
той се задължава всеки 
месец да внася съответна 

сума. Сега процентът е 30 
и установяваме, че заради 
кризата и масовото обе-
дняване много малко хора 
имат възможност да се 
възползват. Ако се свали 
на 20, както беше в стария 
Гражданско-процесуален 
кодекс, повече хора биха се 
справили. Ще предложим 
законодателни промени в 
тази насока. 

Камарата ще продължи 
да работи в насока елек-
тронизация, автоматиза-

ция и ускоряване на проце-
сите. Това е най-сигурният 
начин, за да се намалят 
грешките и субективните 
фактори. Не може през XXI 
век работата да не е елек-
тронизирана, да се занима-
ваме с хартии и справки за 
всяко едно нещо, да се губи 
време и всички заинтере-
совани страни да се тор-
мозят.

Кажете ми нещо по-
вече за дисциплинарния 
кодекс?

 Това е едно много го-
лямо предизвикателство. 
Първо трябва заедно коле-
гите от Камарата и външ-
ни експерти да започнат 
да събират практиката 
по изпълнителния процес. 
Идеята е да се обобщят 
най-често срещаните на-
рушения и за тях да се 
сложи - като в Наказател-
ния кодекс - съответната 
санкция. Ако някой извърши 

дадено нарушение, наказа-
нието му е в тези и тези 
рамки. Целта е да се избег-
не субективиз мът, а и все-
ки съдебен изпълнител да 
знае какво точно го чака, 
защото сега някой може да 
си мисли, че ще му се раз-
мине или пък ще получи за 
тежко нарушение по-леко 
наказание. Дисциплинарни-
ят кодекс е нещо, за което 
от много време говорим, 
но понеже е много голямо 
усилие, го отлагаме във 

времето. Смятам обаче, 
че единственият начин да 
се свърши нещо е, като се 
започне.

Какво показва ста-
тистиката за миналата 
година, колко нарушения 
са извършени, какви са 
най-честите и какви са 
мерките, които Камарата 
е взела до момента?

За миналата година 
има бум на дисциплинарни-
те производства. Никога не 
сме виждали толкова много. 
Има 75 дисциплинарни про-
изводства при 163 частни 
съдебни изпълнители, това 
е половината ни състав. За 
съжаление една част от 
тях дойдоха като вълна от 
Министерството на пра-
восъдието и не бяха много 
обективни, защото коми-
сията установи, че са об-
разувани производства, без 
да има реално нарушения. 
Основно - както и преди - 

става въпрос за процедура, 
имахме опити на недобро-
съвестни кредитори, кои-
то злоупотребяват с права 
и използват една схема с 
цесии, прехвърляне на взе-
мания. 

Давам пример - взема-
не за 300 лв. се раздробява 
на колкото може, като за 
всяко отделно вземане се 
претендира адвокатски 
хонорар и всъщност от 
един много малък дълг не-
щата стигат до небивали 
размери. Камарата изра-
зи категорична позиция, 
че това е злоупотреба с 
права, и започна дисципли-
нарни производства срещу 
няколко човека. Като цяло 
нарушенията са най-вече 
по процедура, тъй като в 
етичния кодекс някои от 
нормите са мъртви. На-
пример, ако вие се оплаче-
те в Камарата от мен, се 
получава така, че вашата 
дума е срещу моята, няма 
доказателства и съответ-
но няма как Дисциплинарна-
та комисия, дори и да сте 
права - да ме накаже. Така 
че има някои неща, които 
трудно се установяват, и 
затова масата от дисци-
плинарни производства са 
по отношение на Граждан-
ско-процесуалния кодекс.

Каква беше изминала-
та година по отношение 
на съдебното изпълнение, 
имаше ли увеличение или 
намаление на дела?

В момента завършваме 
статистиката ни, но об-
щият поглед е, че продължа-
ва тенденцията делата да 
намалява като обща брой-
ка. Продажбата на имоти 
също намаляват, но пък в 
същото време виждаме по-
голям интерес. Много по-
вече хора участват в тър-

говете. Като цяло нещата 
се нормализират и ще си 
дойдат на мястото през 
тази или най-късно друга-
та година.

Какви законодателни 
промени ще инициирате 
пред държавата?

Смятаме, че при нашия 
закон няма проблем, там 
нещата са разписани до-
бре. Не че е идеален, но от-
там не виждаме проблеми, 
по-скоро те са при процесу-
алния закон и там са насо-
чени нашите усилия. Хуба-
во е, че Министерството 
на правосъдието сформира 
работна група за промени 
в Гражданско-процесуалния 
кодекс. Тази седмица бяхме 
на първо заседание, така че 
има движение. Ние участ-
ваме в работната група и 
ще изложим всички пред-
ложения, за които говорих. 
Отделно волята на новото 
ръководство на Камарата 
е да бъдем докрай безком-
промисни към нарушенията 
и да има ред и дисциплина в 
професията. Всички тряб-
ва да спазват правилата, 
абсурдно е някой да си ми-
сли, че може да работи по 
собствени такива. Както 
във всяка сфера има хора, 
които са стриктни спрямо 
нормите, и други, които ги 
нарушават. Затова не при-
емаме да се говори за цяла 
една професия с квалифи-
кации. Отговорността е 
лична. Ние като ръковод-
ство ще направим всичко 
необходимо нещата да се 
нормализират. Трябва да се 
знае обаче, че има съпро-
тива както отвън, така 
за съжаление и отвътре. 
Надявам се да получим под-
крепа от институциите и 
политиците, за да може да 
се справим с този проблем.

Георги Дичев поема ръководството 
на Камарата на частните съдебни 
изпълнители (КЧСИ), реши Общото 
събрание на  организацията. Дичев 

е първият председател на КЧСИ 
след основаването й през 2005 г. 

Година по-късно реформата на 
съдебното изпълнение у нас е 

обявена от Световната банка за 
една от 10-те най-успешни в света. 
Дичев е преизбран за втори мандат 

през 2009 г. Преди въвеждането на 
института на частното съдебно 
изпълнение той е бил председател 

и на съсловната организация на 
съдия-изпълнителите в страната. 

От 2003 до 2012 г. Георги Дичев 
е българският представител 

в Международния съюз на 
съдебните изпълнители. Работил 

е и като юрист в Приемната на 
президента на Република България 

в периода 1997 - 1999 г. Завършил 
е право в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски". 
Роден е на 26 юли 1973 г.
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Виното е едно от най-цивилизованите неща в света и едно от най-ес-
тествените, което е било преобразено до най-голямото съвършенство и 
предлага голямо богатство от удоволствия и забавления, повече от всяко 
друго познато сетивата. 

Ърнест Хемингуей

Арх. Стела Скрижовска

Виното е напитката, 
почитана от древност-
та, чиято популярност 
продължава да нараства и 
през наши дни. Видовете, 
ароматите, вкусовете, 
особеностите на мес-
тата, в които растат 
лозовите насаждения – 
тероарите, съдовете, в 
които отлежава, отлича-
ват различните вина и им 
придават уникалност и 
индивидуалност. Докато в 
миналото хората са пили 
най-често от местните 
вина – разбира се, по-вис-
шестоящите са имали и 
други, донесени от по-да-
лечни земи дарове, то днес 
консумацията на алкохол-
ната напитка е свързана с 
вида на храната, годишния 
сезон, личностните пред-
почитания. Сомелиерите 
и химиците са изучили 
строежа и характеристи-
ките на вината до висока 

степен, която дава осно-
ва за появата на трудове, 
свързани с избора на вина 
за различни поводи.

В съвременната виноп-
роизводствена практика 
все по-голямо значение 
се отделя на публичните 
пространства в избите 
и винарните. Докато доп-
реди години обществе-
ната част се състоеше 
в оформянето на зала за 
дегустации, то днес соб-
ствениците се уверяват в 
значимостта технологич-
ният процес да се показ-
ва пред потребителите, 
като пътят от гроздето 
до виното се представя по 
атрактивен начин. Публи-
ката се информира за 
специфичните механични, 
технологични и химически 
процеси, за отлежаването, 
за стареенето на виното. 

Сега към сградите, 
помещаващи винопроиз-
водствения процес, се 
появяват и нови обекти 
с публичен достъп, които 
допълват общия ансамбъл. 
Все повече стават винар-
ните, които обединяват в 
комплексите си дегуста-
ционна зала, музей, рес-
торант, хотелска част, 
конферентна зала, библи-
отека, СПА център и други 
зони, свързани с туризъм 
и почивка. Примери за ви-
нопроизводствени компле-
кси с такъв характер има 
най-вече в световната 
практика. В България през 
последните години също 
се налагат архитектурни 
решения, в които са вклю-
чени публични простран-
ства. Собствениците на 
винарните в страната ни 
осъзнават колко е важен 
виненият туризъм, за да 
се развива отрасълът и 
да придобива все по-голя-
ма популярност, за което 

у нас има редица истори-
чески предпоставки и ге-
ографски дадености. Вече 
може да видим много от 
артефактите, свързани 
с културата на правене 
и пиене на вино, които са 
ползвали народите, живе-
ещи по земите ни в отми-
налите времена. А днес с 
подходящите архитектур-
ни решения, туристически 
маршрути, добра осведо-
меност и информираност 
на заинтересованите 
посетители и високока-
чествени продукти бихме 
могли да възродим вино-
производството на едно 
ново, по-високо ниво.

В световната практи-
ка 

забележителен пример 

за интеграция на пуб-

лични пространства в об-
щия обем на винарната е 
„Бодегас Исиос” (Bodegas 
Ysios) в Ла Риоха, Алава, 
Испания, на арх. Сантяго 
Калатрава. Архитектът 
проектира издължен обем, 
който да помещава линей-
но развития технологичен 
процес. Вълнообразната 
плоскост на покрива хар-
монично преминава към 
стените, с което общият 
вид на сградата препраща 
към заобикалящите пла-
нини и създава динамична 
граница с околната среда.

Обществената зона е 
позиционирана в централ-
ното ядро, като залата за 
дегустация е разположена 
на по-високо ниво спрямо 
производствените поме-
щения вътре и терена 
около „Бодегас Исиос”. 
От нея се разкрива кра-
сива гледка навън – към 
заобикалящия ландшафт, 
и тайнствен поглед към 
сърцето на сградата – за-

лата за стареене на вино-
то. С дървените си греди 
таванът на помещението 
създава асоциация за лет-
вите на бъчвата – дома на 
виното. Посетителският 
цетър тук е акцентът в 
пластичната композиция. 
Цветовете, използвани в 
публичната зона, са топ-
ли и меки, допринасящи 
за уюта във винарната. 
Обзавеждането е в нена-
трапчиви и сливащи се ню-
анси, предразполагащи към 
спокойствие и фокусиране 
върху събеседника, окол-

ните пространства или 
чашата с вино. Решение-
то на интериора създава 
у посетителя усещане за 
култ към виното. Лозови-
те масиви са свързани с 
вътрешността на „Боде-
гас Исиос” посредством 
стъклен мост, чрез който 
посетителите могат да 
усетят взаимовръзката 
между лозата и нейния 
елексир.

В областта Ла Рио-
ха, Испания, е ситуира-
на винарната „Маркес 
де Рискал” (Marques de 

Riscal Winery). Франк Гери 
е проектирал сградата 
със замах, архитектура-
та на комплекса е едно-
временно традиционна и 
футуристична. Това е и 
първият път в практика-
та, в който се обединяват 
винопроизводствените 
функции със зона за отдих 
в едно. Архитектът се 
наема да направи хотел-
ска част към винарната 
и създава оригинална и 
модерна „скулптура”, коя-
то пoмещава публичната 
зона. Произведението на 
изкуството е структура 
с един неповторим и не-
обичаен образ от сложни 
извивки и форми, оставящ 
жив спомен във всеки, по-
сетил мястото и насладил 
се на пивките вина.

Виното присъства 
индиректно в модерните 
интериорни решения чрез 
червения цвят, използван 
доминантно в различни 
нюанси в дизайна на об-
ществените зони. Обза-
веждането, настилките, 
облицовките, декорации-
те в „Маркес де Рискал” 
създават едновременно 
усещане за динамика и 
благородническа тежест. 
Апартаментите и ста-
ите в хотелската част 
са с модерен дизайн и с 
ефектно остъкляване от-
към динамичната фасада. 
Единствено главният рес-
торант е решен в светъл 
цвят, напомняйки за бяло-
то вино, за неговия кехли-
барен цвят и ароматните 

Интериорно решение на залата за посетители във винарна „Бодегас Исиос” (Bodegas Ysios) – 
залата предлага едновременно изглед навън, към заобикалящите планини, и изглед навътре, към 
избата, като пропуска слънчевата светлина

Фоайето в обществената част на комплекса „Маркес де 
Рискал” (Marques de Riscal)

Червеният ресторант разкрива прекрасна гледка към лозовите масиви наоколо
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му нотки. Комплексът с 
хотелската част се пре-
връща в емблематичен за 
марката.

Винарната „Сокол Бло-
сър” (Sokol Blosser Winery) 
се намира в Дънди, САЩ. 
Архитектите от ERA 
Architects са се съобрази-
ли с околната среда и са 
проектирали сградата с 
обществени функции в 
хармония с природните 
дадености на местност-
та. Обемът й е създаден 

чрез маркиране на земята, 
изрязване на част от нея, 
терасиране и създаване на 
алеи. Перспективата е за-
силена от геометричните 
редове на лозята, които 
създават ритъм.

Преди да се построи 
новата обществена сгра-
да към „Сокол Блосър”, 
комплексът се състои от 
винарна, където виното 
се произвежда и отлежа-
ва, и стая за дегустация 
към нея. Собствениците 
решават да инвестират 
в новата публична част, 
за да популяризират и мо-
дернизират търговската 
си марка. Архитектурата 
на линейния обем е мини-
малистична и ефектна. В 
сградата са разположе-
ни главна дегустационна 
зала, библиотека, кухня, 
веранда, тераса, изба, въ-
трешна градина и склад. 
Интериорът на помеще-
нията е елегантен и све-
тъл – подовете, стените 
и таванът са облечени в 
кедър, който препраща 
към връзката с пейзажа 
отвън. Естествената об-
лицовка създава едновре-
менно динамична и топла 
атмосфера, изпълнена със 
светлина от остъкляване-
то. Единствено библиоте-
ката е решена в по-тъмни 

цветове – виненочервени, 
за да се фокусира внима-
нието на читателя към 
книгите. 

В България винопроиз-
водствените комплекси се 
развиват също в посока, 
свързана с оформянето на 
обществени зони във или 
около тях и популяризиране 
на марките.

Край град Хисаря, под 
южните склонове на Съ-
щинска Средна гора, се 
намира село Старосел, 

в близост до което през 
2000 г. беше открит най-
големият тракийски кул-
тов комплекс. Едноимен-
ният винен и СПА комплекс 
се състои от няколко сгра-
ди във възрожденски стил, 
обединени в композиция 
от затворен тип около 
вътрешното открито 
пространство. Строи-
телството на комплекса 
е завършено през 2005 г. 
Архитектът е използвал 
визуално препратката към 
миналото с цялостното 
решение на проекта, за да 
запознае посетителите с 
атмосферата и традици-
ите на винопроизводство-
то, както и за да се докос-
нат до духа на напитката, 
правена от прадедите ни. 
В комплекса има още рес-
торант, пиано бар, от-
крит и закрит басейн, СПА 
център, зоокът. Интерио-
рът на хотелската част и 
на ресторанта са в битов 
стил, допълвайки цялост-
ния образ. Подземната де-
густационна зала е копие 
на древната тракийска 
могила в близост до ком-
плекса. Нейният интериор 
създава неповторима и 
въздействаща атмосфера 
за дегустации на сакрал-
ната напитка и усещане 
за непреходност. Винен и 

СПА комплекс „Старосел” 
предоставя всички усло-
вия за винен туризъм и е 
популярна дестинация.

„Кастра Рубра” (Casta 
Rubra – „Червената кре-
пост”), е винарска изба в 
с. Коларово, Харманлийско. 
Проектанти на сградата 
са арх. Тодор Обрешков, 
арх. Захари Дончев и арх. 
Ива Платиканова. Архи-
тектурата на винарната 
е в унисон с околната сре-
да, използвани са естест-

вени материали – камък, 
дърво. Обемите са с чис-
ти пропорции, появили се 
логично като следствие 
на функционалната схема 
– площадка за приемане на 
грозде, сграда за фермен-
тация, помещение за дес-

тилация на вина, изба за 
стареене на вина в бъчви 
и отлежаване в бутилки, 
стопански двор, канце-
ларии и приемни за посе-
тители – стая за гости, 
дегустационна зала, рес-
торант. Интериорът на 
сградата е модерен, което 
се изразява и в най-дреб-
ния детайл. Решенията 
са функционални и мини-
малистични. Цветовете, 
използвани в настилките, 
облицовките и обзавеж-
дането, са светли, меки и 
натурални. Стълбата, во-
деща до избата, е основен 
елемент на композицията 
във вътрешността на ви-
нарната. 

В Югозападния регион, 
по долината на р. Струма, 
на хълм до с. Кромидово, 
община Петрич, на площ 
от 10 дка е разположе-
на винарната „Орбелус”, 
която създава запомнящ 
се образ у посетителя – 
обемът е изграден като 
огромна бъчва, лежаща 
в земята. Тя е първата 
българска изба със серти-
фикат за производство и 
разпространение на био-
вино. Биовиното се прави 
от лозя с ограничен добив, 
като се избягва употреба-
та на пестициди и торове. 
Сградата осигурява добри 
условия за винен туризъм – 
атрактивна визия, реклам-
но послание и качествен 
продукт. Обществената 
зона се намира на втория 
етаж на винарната – зала-
та за дегустация. От нея 
се открива прекрасна па-
норама към лозовите ма-
сиви и планините наоколо 
– главната фасада в тази 
зона е напълно остъклена 
и долината се разкрива ця-
лостно пред посетителя. 
В интериора липсват из-
лишни детайли, използва-
ните материали са дърво, 
светла мазилка, метал.

С разрастването си 
публичните пространства 

в съвременните винарни 
безспорно намират поле 
за развитие. Интересът 
от страна на туристи-
те постоянно нараства. 
Популярността им се уве-
личава с атрактивност-
та им и условията, които 
предлагат – всички удоб-
ства, нужни за едно за-
помнящо се преживяване 
с вкус и аромат на вино. 
Любителите на виното и 
природата практикуват 
винен туризъм – една от 
най-бързоразвиващите се 
форми на специализиран 
туризъм. По този начин 
производителите раз-
виват и популяризират 
марките си, запознават 
потребителите с качест-
вата на продуктите си и 
предоставят възможност 
за практикуване на винен 
туризъм. 

В световната практи-
ка се наблюдава сериозно 
развитие на 

модерните решения 

з а  о б щ е с тве н и те 
пространства във виноп-
роизводствените ком-
плекси – в новите те се 
предвиждат в проектите, 
а в съществуващите се 
появяват нови сгради, над-
стройки или пристройки 
за тази функция. Зоните 
за отдих, за дегустации, 
ресторантите, библиоте-
ките, вино баровете, СПА 
центровете предоставят 
на посетителя всички не-
обходими условия за винен 
туризъм. Интериорите им 
са в унисон с цялостното 
решение на сградата или 
на комплекса. В обектите 
с футуристичен дизайн ре-
шението на вътрешните 
публични пространства 
най-често е модерно, ми-
нималистично, с опросте-
ни форми на обзавеждане-
то и меки и ненатрапчиви 
цветове. В старите сгра-
ди в определен архитек-

турен стил интериорът 
е съобразен с цялостната 
визия на сградата или на 
комплекса. 

В България примерите 
за публични простран-
ства във винарните през 
последните години се уве-
личават. Строят се много 
нови изби, които разчитат 
за бъдещото си разви-
тие и популяризиране на 
винения туризъм и пред-
виждат в комплексите си 
обществени зони. В пове-
чето винарни публичните 
пространства са функцио-
нални, естетически издър-
жани и уютни – топлите 
цветове и дървото при-
състват в интериорните 
решения, за да създадат 
за посетителя една уни-
кална атмосфера.

Виното открай време 
е свързано с нрава, бита 
и фолклора на българина. 
Ето защо много от избите 
са решени в традиционен 
битов стил, препращайки 
към възрожденската ар-
хитектура. Някои стари, 
утвърдили се винарни, с 
минало, са исторически 
пример за отрасъла в 
днешни дни. Такава изба 
е Кордопуловата къща в 
Мелник – символ на въл-
шебния еликсир от векове. 

Публичните простран-
ства в съвременните ви-
нарни и изби играят важна 
роля в популяризирането и 
утвърждаването на марки-
те. Те привличат туристи, 
предлагайки им атрактив-
ни изживявания, свързани с 
опознаването на вината, 
процесите за създаването 
и отлежаването им, из-
ползването им за нетради-
ционни цели. Българските 
винопроизводители е нуж-
но да подобряват посто-
янно условията в общест-
вените зони, да предлагат 
все по-добър и качествен 
продукт, да развиват про-
изводството си за едно 
по-добро бъдеще.

Главната дегустационна зала във винарната „Сокол Блосър” създава уютна атмосфера

Интериорът на избата – стълбата е основен елемент в композицията 
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Георги Сотиров

Признавам, че прилика-
та в заглавието с Алеко-
вото „До Чикаго и назад” 
личи, дори и да караш със 
130 километра в час по 
магистрала „Тракия”. Ние 
обаче не сме любители на 
високите скорости, а по-
скоро търсим какво може 
да ни даде един бърз „марш 
на скок” до Пловдив и обра-
тно в променливо февруар-
ско време.

„Там, където спират 
магистралите, е пусти-
ня. А там, където има ма-
гистрала, има и живот.” 
Това каза преди 5 години 
на студентите от ВТУ 
„Тодор Каблешков” в София 
президентът Росен Плев-
нелиев, тогава министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството.

Споделяме мнението 
му още на бензиностан-
ция „Джордан” над вилната 
зона Побит камък, където 
в плодородните ниви на с. 
Нови хан изникна затворен 
комплекс със звучното име 
Сentral Park.

Тази бензиностанция 
е построена на спомага-
телните терени и трасе-
та при изграждането на 
магистралата. Един от 
пътищата е 

най-пряката връзка

със затворения жили-
щен комплекс. Той именно 
сега е… заключен с бари-
ера и катинар. Бил частен 
имот – затова. Макар че 
вероятно обслужващите 
магистралата пътища – 
за ремонти, аварийни си-
туации и т.н., в никакъв 
случай не могат да бъдат 
частни. Иначе Сentral Park 
явно привлича интереса 
на новодомците, а от мо-
ста на магистралата личи 
майсторството и на архи-
текти, и на строители да 
облагородят тези земи.

Припомняме, че лято-
то на 2014-а беше доста 
строително за АМ „Тра-
кия”. Ремонтите включва-
ха 4 км край София, 27 км 
от столицата до Пазар-
джик и 14 км на терито-
рията на област Пловдив. 
Работеше се и по двата 
виадукта на аутобана. 

На бензиностанцията 

срещу с. Калугерово спрях-
ме с най-голямо удоволст-
вие. Но не да сипем дизело-
во гориво. На дълъг път и 
в зимна обстановка пред-
видливият шофьор зарежда 
догоре още на тръгване. 
Не и да опитаме тяхната 
шкембе чорба. Конфекция 
от избеленото американ-
ско шкембе – никакъв вкус. 
Но ви препоръчваме да си 
купите от домашно при-
готвените буркани с цар-
ска туршия и от лютите 

чушлета. Огън са. Или пък 
да изберете ръчноплете-
ните терлици от домашно 
предена вълна. 

Тук се срещаме с нашия 
стар приятел, мостовака 
строител бай Димитър, 
за когото ви разказахме 
наскоро в рубриката „Тух-
ла четворка”. Поводът 
беше прозаичен: здрасти 
– здрасти, и в багажника 
на колата се кротна една 
10-литрова дамаджана 
с карабунарско червено 
вино.

На моста над р. Мари-
ца внимавайте. Една от 
честите изненади е за-
леденият път. Високата 
скорост и неразумното 
боравене със спирачките 
може да ви прати в ман-
тинелата. Както често 
се случва.

Тепетата на Пловдив 
са пред нас. 

В плодородните тра-
кийски нивя трайно и 
здраво се настаниха ха-
летата на производители 
на хладилници и друга бяла 
техника, на вносители на 
тежка строителна меха-
низация, на прочути марки 
леки коли. Японската ком-
пания „Язаки“, която дър-
жи 35% от световното 
производство на кабелни 
системи за автомобили, 
обмисля да строи завод 
край Пловдив. В България 
вече е инвестирала повече 
от 60 млн. лв. и е разкрила 
над 2 хил. работни места. 
Тя е основен работодател 
за региона на Ямбол и на 
Сливен.

Пловдив е различен 
град. Миналата година 
тук беше подписан 

Меморандумът  
за сътрудничество

при развитието на 
икономически проекти на 
територията на област-
та. Това стана в КЦМ с 
участието на кметовете 
на Асеновград, Калояново, 
Куклен, Марица, Първомай, 
Раковски, Родопи, на пред-
седателя на Общинския 
съвет на Стамболийски, 
зам.-кмета на Пловдив 
Стефан Стоянов, инж. 
Пламен Панчев – предсе-
дател на УС на „Клъстер 
проектиране и строител-
ство“, и Красимир Стоя-

нов – зам.-председател на 
УС на „Клъстер информа-
ционни и комуникационни 
технологии – Пловдив“. С 
повечето кметове наши-
те читатели са се среща-
ли в рубриката „Общини”.

Подписалите меморан-
дума са декларирали обща-
та си воля за съвместна 
работа и активна подкре-
па на инвестиционната 
инициатива за реализация 
на мегапроекта „Тракия 
икономическа зона“. В ме-
морандума е записано, че 
чрез развитието на ико-
номическата зона, която 
обединява 6-те индус-
триални зони в района на 
Пловдив, ще се постигнат 

стратегическите цели 

за последващо разви-
тие на региона и подобря-
ване на обществената, 
жилищната и бизнес сре-
дата. 

В Града под тепета-
та движението е повече 
от спокойно. Това ни дава 
възможност да разгледа-
ме частично ремонтира-
ния – само едното платно, 
мост над р. Марица по бул. 
„Васил Априлов”, но след 
затопляне на времето ра-
ботата и по другото ще 
започне. Пловдивчани оч-
акват по този булевард да 
се премахнат паветата, 
които и за поддържаните 
леки коли са си проблем 
с повишена трудност. С 
леко отклонение вляво, по-
край Търговската гимна-
зия и „замръзналия” стро-
еж на гигантския мол на 
Марково тепе, стигаме до 
Цар Симеоновата градина. 
Разбира се, в Пловдив пак 
е подранило хубавото вре-
ме, което е добре дошло 
за строителите, които 
извършват сложната

реконструкция  
на Пеещите фонтани

в знаковия за местни-
те жители парк. Оформени 
са островчето и беседка-
та в езерото, откъдето 
ще се регулира озвучава-
нето и осветлението на 
фонтаните.

Усилените строител-
ни дейности вървят и по 
оформянето на трите 
фонтана, които ще бъдат 
съчетани в езерото. Рабо-
ти се и по алейните бре-

гове, и по чешмата откъм 
малката детска площадка. 
Припомняме, че крайният 
срок за изпълнението на 
проекта е май 2015 г. Сега 
се довършва последният 
етап от него. Стойност-
та на заключителната му 
част е 2,2 млн. лв., като 
освен езерото с Пеещите 
фонтани в нея е включе-
но възстановяването на 
всички други водни площи 
в парка и изграждането 
на пречиствателни съо-
ръжения. Изпълнението на 
проекта според станови-
щето на специалистите 
ще доближи новата визия 
на Цар Симеоновата гра-
дина до вида й от 1936 г. 
Любопитното е, че произ-
водител на фонтаните е 
канадска компания, която 
е сред световните лидери 
в тази област.

През май строителите 
ще дарят на красивия Град 
под тепетата, на негови-
те граждани и на гостите 
на Пловдив пеещи фонта-
ни с 3 струи, най-високата 
от които е оразмерена да 
изхвърля вода на 20 – 25 м.

Поинтересувахме се 
и от актуалната за тази 
година тема за 

санирането 

на панелните блокове. 
Забележете – над 400 та-
кива жилищни сгради вече 
са готови за обновяване. 
От началото на февруари 
започнаха да се приемат и 
заявленията съгласно На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради. 

Стана ясно, че над 
300 домоуправители в 
район „Южен” са обучени 
как трябва да действат 
сдруженията на собстве-
ниците във всяка жилищна 
сграда, която отговаря на 
изискванията за саниране. 

Община Пловдив ще 
обяви конкурси по Закона 
за обществените поръчки.

На следващия ден от 
сутринта тихо и крот-
ко заваля сняг, улиците 
бързо побеляха и когато 
специализираната техни-
ка тръгна на „щурм”, ние 
тръгнахме към столи-
цата. Магистралата по 
стръмнините към Ихти-
ман и Вакарел беше в от-
лично състояние. 

Строителите диктуват дневния ред на Пловдив

Снимки авторът

Един от ремонтираните 
мостове на АМ „Тракия”

Заключената улица към Сentral Park

Плетените чорапи на мотел  
„Карлуково”

„Сръбска скара”. Ако искаш…

Мостът над р. Марица. Строително-монтажните работи ще 
продължат

Цар Симеоновата градина. Пусковият срок е през май Траянови врата. Зимата се върна
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След 100 години оцелелите в първоначалния си вид са няколко, но и днес греят 
като архитектурни образци

Елица Илчева

През 1911 г. общината 
обявява търг за строеж 
на училищни сгради. Спе-
челен е от архитектурно-
то бюро на Никола Юру-
ков, Димо Ничев и Георги 
Фингов. За една година те 
проектират 8 образеца 
на сецесиона. При всички 
тези сгради е постиг-
ната ясна стилистика – 
раздвиженост на входа, 
покрив с акцент кула. Из-
ползвани са и характерни 
материали. За съжаление 
почти нито един от тези 
елементи не е запазен до 
днес.

Някои от тях са отдав-
на в историята. Едни са 
съборени, други – разшире-
ни и преобразени. Такава е 
съдбата на Пета софийска 
прогимназия „Антим I“ на 
улица „Оборище“. Била раз-
положена в парцела на Ти-
пографския квартал, кой-
то по това време бързо се 
разраства, защото през 
1884 г. по проект на ви-
енския архитект Фридрих 
Шванбергер е посторена 
Държавната печатница и 
стотици работници за-
живяват в квартала близо 
до нея. Днес училището е 
разширено и сградата не 
е запазила почти нищо от 
специфичното си очарова-
ние.

На тихата и емблема-
тична ул. „Шипка“ в столи-

цата, залепено до една от 
най-красивите софийски 
къщи – дома на Фингов, е 
38 основно училище „Васил 
Априлов”. То също е сред 
най-старите в София, но 
сградата му има по-до-
бра съдба. Създадено през 
1896 г., то се отделя от 
Първа софийска девическа 
гимназия като самостоя-
телно третокласно учи-
лище с 13 учители и 188 
ученици. Първоначално е 
заемало стара къща на ул. 
„Леге”, а после е премес-
тено в друга на ул. „Сан 
Стефано”. През 1912 г. 
е построена сегашната 
сграда на ул. „Шипка”. През 
войната е превърната в 
болница и по време на бом-
бардировките губи двете 
си кули. 

После училището е 
възстановено без тях, а 

скоро на фасадата, която 
се отличава с ярки цве-
тове, е отредено място 
и за изкуство – част от 
сградата е разкрасена 
по българо-гръцки про-
ект. Модерната рисунка 
прекрасно се съчетава 
със старинния стил на 
зданието, което освен с 
елементите на сецесиона 
е характерно с тези, на-
помнящи за българските 
възрожденски сгради. 

В наши дни училището 
посреща всеки ден по 700 
деца на две смени и е едно 
от най-желаните. Затова 
буквално се задъхва от 
липса на пространство. 
Директорът Виолета 
Игова сама е инициатор 
на проект за разширение. 
Той е дело на проф. д-р 
арх. Бойко Кадинов и пред-

вижда надграждане при 
запазване уникалния вид 
на постройката. Минал 
е процедурите на Нацио-
налния институт за не-
движимо културно наслед-
ство, тъй като сградата 
е паметник на културата. 
Получено е одобрение и от 
столичния кмет Йорданка 
Фандъкова. Но Виолета 
Игова разказва, че как-
то проектът си вървял и 
всичко било наред, извед-
нъж забуксувал на място. 
Защото според експер-
тите в Архитектурния 
отдел на столичния район 
„Средец“ сградата има 
нужда и от конструктив-
но укрепване. Само че със 
собствени пари училище-
то трудно ще плати и 
него. Затова проектът е 
оставен на етап изчаква-
не. А Игова е по-смела в 

мечтите си. Тя е решена 
не просто да надгради 4 
стаи за занимални, а и да 
възстанови уникалната 
стара кула, която е загу-
бена по време на войната. 

Защото училището 
заслужава достолепната 
си сграда. Много извест-
ни личности са направили 
първите си стъпки тук. 
Сред тях са Димитър Ди-
мов, Стоян Загорчинов, 
Денчо Марчевски, Петър 
Бобев, Райна Кабаиванска, 
Ванча Дойчева, Жоржета 
Чакърова, Стефан Дана-
илов, Константин Коцев, 
Кирил Маричков, Орлин Па-
влов и др. 

Третата сграда – част 
от големия проект, е на 
училище „Граф Игнати-
ев“, известно днес като 
6-о. В началото на 1912 г. 

заедно с останалите се 
строи и мъжкото школо. 
За него е предоставено 
място на ъгъла на улици-
те „Самоковска” и „Шести 
септември”, в близост 
до Черната джамия. Ос-
новният камък е положен 
през пролетта на 1912 г. 
и в колоната, намираща се 
отляво на входа, е вграден 
паметен пергамент с да-
тата на първата копка и 
имената с подписите на 
цар Фердинанд, минис-
тър-председателя Гешов, 
министъра на просветата 
Стефан Бобчев, Стоян Ба-
талов – кмет на града, и 
Сталийски – директор на 
училището. 

Сградата е завърше-
на през 1915 г. и в нея се 
настанява преименувана-
та трикласна III софийска 
мъжка прогимназия. Още 
при започването на стро-
ежа председателят на 
училищното настоятел-
ство А. Дамчев изпраща 

телеграма до вдовицата 
на граф Игнатиев – Ека-
терина, от която иска 
разрешение „строящият 
се просветен храм да носи 

за вечни времена името на 
покойния й съпруг в знак на 
признателност“. Екатери-
на бързо връща отговор, в 
който праща заедно със 

своето съгласие и порт-
рет на графа, рисуван в 
последните му години. Той 
е единствен и е реликва за 
училището и за България. 

Улица „Самоковска” 
също се преименува на ру-
ския дипломат, който има 
изключителни заслуги към 
страната ни.

Първата световна 
война превръща и това 
училище в болница. През 
1923 г. то се слива с 9-о 
девическо и се именува 
Трета народна прогимна-
зия. В нея преподава бе-
лежитият педагог Тодор 
Самодумов, а в сградата 
се настанява Институ-
тът за прогимназиални 
учители.

През 1935 г. препода-
вателката по история 
Мария Стайкова, нейните 
възпитаници и техните 
родители откриват тук 
първия училищен музей в 
България, който просле-
дява човешката еволюция 
от древността до наши 
дни.

По време на бомбарди-
ровките над София през 
1943 – 1944 г. експонатите 
се съхраняват в помеще-
ния на Съдебната палата, 
а през 1946 г. музеят от-
ново е подреден и попълнен 
с нови експонати под ръко-
водството на историчка-
та Мара Велкова. Петър 
Радев – ученик там през 
20-те години, става препо-

давател по история и съз-
дава кръжок, участниците 
в който подреждат спо-
мените в малка, но много 
ценна книжка – „Миналото 
на нашето училище”.

През 1943 г. сградата 
отново е превърната в 
болница. По време на бом-
бардировките над София 
през януари 1944 г. тя е 
засегната и част от нея 
разрушена. Благодарение 
на задружните усилия на 
родители и обществе-
ност и председателите 
на родителския комитет 
– проф. Траян Запрянов 
и Христина Таскова, са 
възстановени учебните 
занятия. През 1955 г. е 
изграден третият етаж, 
оформена е физкултурна 
площадка, инсталирано е 
централно отопление, в 
приземния етаж е създа-
ден салон за срещи и кон-
церти. По-късно са офор-
мени кабинети и стол за 
хранене.

1950 е годината, в коя-
то Трета народна прогим-
назия се превръща в Един-
но смесено училище №6 с 
директор Веса Орлова, за 
която всички си спомнят 
с уважение и почит. През 
1960 г. при реорганизация 
в системата на просвета-
та училището се разделя 
с последния випуск едина-
десетокласници и от след-
ващата година е основно, 
каквото е и до днес.

Трудно може да се разпознае Пета софийска прогимназия „Антим I“ на улица „Оборище“

ОУ „Васил Априлов“ е изгубило кулата си по време на Втората 
световна война, а днес има готов проект за надстрояването 
му, който е одобрен от НИНКН и чака ред в общината

Училище „Граф Игнатиев“ е обновявано и разширявано няколко пъти, но е запазило уникалния си 
първоначален образ 
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

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

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

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

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

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

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на път SLS 
1081 /II-71, Силистра - Богорово/ - Срацимир - Бабук от км. 0+000 
до км. 10+620 по проект „Development of transport infrastructure in 
the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ 
Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона 
Росеци, окръг Кълъраш – община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC 
code 321”

Наименование: „Рекултивация на депо за твърди битови 
отпадъци на община Свиленград”

Наименование: „Изпълнение на проектиране и строително-
монтажни работи по проект: „Устойчиво управление и устрой-
ство на Природен парк „Сините камъни”

Наименование: „Извършване на ремонтни дейности по Ма-
гистрални (МГ) и Транзитни газопроводи (ТГ) на територията 
на Република България I обособена позиция: Извършване на ре-
монтни дейности на територията на СИЕР Вълчи Дол по ТГ-1, 
ТГ-2, МГ – Север и МГ - Юг; II обособена позиция: Извършване на 
ремонтни дейности на територията на ЮИЕР Стара Загора по 
ТГ и МГ; III обособена позиция: Извършване на ремонтни дейности 
на територията на СЗЕР Ботевград по МГ - Север; IV обособена 
позиция: Извършване на ремонтни дейности на територията на 
ЮЗЕР Ихтиман по ТГ и МГ. Идент. номер на поръчката: 150-001”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Силистра
Описание: Предметът на поръчката 

включва реконструкция и рехабилитация 
на път SLS 1081 /II-71, Силистра - Богоро-
во/ - Срацимир - Бабук от км. 0+000 до км. 
10+620 по проект „Development of transport 
infrastructure in the cross border area Roseti, 
Calarasi county – Silistra Municipality/ Раз-
витие на транспортна инфраструктура 
в трансгранична зона Росеци, окръг Къ-
лъраш – община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, 
MIS – ETC code 321”. Пътят е изграден 
преди 1980 година. През последните ня-
колко години са извършвани частични из-

кърпвания на пътната настилка и текущо 
поддържане на пътя и принадлежностите 
му. Обща дължина на участъка е 10 620 м. 
Съществуващата асфалтова настилка 
е в лошо състояние, с много повреди и 
деформации. Вследствие на дългата екс-
плоатация, без да са извършвани по-се-
риозни ремонти, настилката между село 
Срацимир и път I-7 е напълно разрушена 
и с габарит, който не отговаря на нато-
варването. Необходимо е да се извърши 
реконструкция и рехабилитация на посо-
чения участък, съгласно КС и техническо 
задание на възложителя.

Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и 
монтажни работи на пътища 
Прогнозна стойност: 4 246 775 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
04.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 
участие: 04.03.2015 г.  Час: 14:00
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 04.03.2015 г.  Час: 14:00
Отваряне на офертите: гр. Силистра, ул. „Си-

меон Велики” 33, стая 202 (заседателна зала)
Дата: 05.03.2015 г.  Час: 14:00
За контакти: Ирина Николова - по отноше-
ние на поръчката
Факс: 086 823343
Адрес: ул. „Симеон Велики" №33
Адрес на възложителя: http://www.silistra.
bg/news.php
Телефон: 086 816260
E-mail: op_silistra@abv.bg

Възложител: Община Свиленград
Описание: Обект на настоящата об-

ществена поръчка е „Рекултивация на 
депо за твърди битови отпадъци на об-
щина Свиленград” с цел подобряване на 
екологичните характеристики на района и 
предотвратяване на отрицателните въз-
действия върху компонентите на околната 
среда и по-конкретно – върху прилежащите 
земеделски земи. Дейностите по проекта 
могат условно да се разделят на следните 
основни етапи: – I етап - Техническа ре-
култивация: • Освобождаване на частни-
те имоти от отпадъци чрез пробутване с 
булдозер или изгребване с багер и транс-
портиране с автосамосвали; • Изграждане 
на опорна призма по границата на проек-
тираното тяло на депото; • Формиране 
на проектната повърхност на депото на 

базата на геодезическата снимка, като се 
гарантира дълговременната му геоложка 
устойчивост и естествен повърхностен 
водоотлив; • Изграждане на газоулавяща и 
газотвеждаща система; • Изграждане на 
горен изолационен слой; След приключване 
на техническата рекултивация се прис-
тъпва към изграждане на мониторингови 
съоръжения: Изграждане на пунктовете за 
следене на нивото и състава на подзем-
ните води, качеството на повърхностни-
те води, на отделяните газови емисии от 
отпадъчното тяло и на сляганията на по-
върхността на тялото на депото. - II етап 
- Биологична рекултивация: • Залесяване 
и затревяване, в т.ч.: почвоподготовка, 
торене и отгледни грижи, както и идей-
но-пространствено изграждане с расти-
телност.

Oсн. предмет: 45222110 - Строителни ра-
боти по общо изграждане на депа за от-
падъци 
Прогнозна стойност: 3 185 740 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 41
Срок за получаване на документация за 
участие: 20.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 20.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Малката засе-
дателна зала на общинска администрация, 
гр. Свиленград, ет. 2

Дата: 23.03.2015 г.  Час: 10:30
За контакти: инж. Грозденка Дюлгерова, 
Гергана Тонева, арх. Анастас Карчев
Факс: 0379 74371
Адрес: бул. „България“ №32
Адрес на възложителя: http://svilengrad.
n i t .bg/obshhestven i -porchk i /%E2%80%9 
Ereku lt i vacz iya-na-depo-za- tv rd i -b i tovi -
otpadczi-na-obshhina-svilengrad%E2%80%9D/

Телефон: 0379 74308; 0379 74359; 0379 
74355
E-mail: op_otdel@abv.bg

Възложител: „Булгартрансгаз" ЕАД
Описание: В обхвата на дейностите за 

всяка една обособена позиция са включени 
следните основни видове работи, които ще 
се изпълнят в участъци от съществува-
щата газопреносна мрежа за съответния 
експлоатационен район, като се имат пред-
вид и съответните диаметри на газопро-
водите, подлежащи на ремонт: 1. Мобили-
зация на техника и персонал за изпълнение 
на демонтажни и монтажни дейности: 2. 
Демобилизация на техника и персонал за из-
пълнение на демонтажни и монтажни дей-
ности. 3. Разкриване на тръбни участъци 

в зони по информация от вътрешнотръбна 
инспекция, в нормалнa или скалистa почвa 
и депониране на хумусен слой при наличие 
на такъв на разстояние до 50 м от тръбния 
участък. 4. Изрязване на тръбни участъ-
ци с дефекти, по-малки или по-големи от 
дължината на една тръба. 5. Демонтаж и 
натоварване на превоз, осигурен от Въз-
ложителя, на изрязаните тръбни участъ-
ци от газопроводи с диаметър от DN 500 
до DN 1200 с дължини до 12 м. 6. Монтаж 
на участъци от стоманени правошевни 
тръби с диаметър от DN 500 до DN1200 с 
дължина до 12 м или на части от тръба в 

зависимост от определената дължина на 
ремонтирания участък. 7. Подготовка на 
зоната на заваряване, стиковане и направа 
на челни заваръчни съединения на стома-
нени правошевни тръби с диаметър от DN 
500 до DN1200. 8. Безразрушителен контрол 
на изпълнените заваръчни съединения. 8.1. 
100% визуален контрол. 8.2. 100% радиогра-
фичен контрол. 8.3. 100% ултразвуков кон-
трол. 9. Полагане на изолация на зоните на 
монтажните шевове, усилен тип (2+1). 10. 
Посипка под газопровода, зариване с мека 
пръст и рекултивация при необходимост на 
ремонтираните участъци след извършване 
на ремонтните дейности. 11. Ангажимент 
на Възложителя е доставката на изола-
ционните материали (изолационна лента, 
защитна лента и лепилен грунд) и контрол 
на качеството на положеното изолационно 
покритие. 12. Ангажимент на Възложителя 
е доставката на тръбите (без разтовар-
ване) до строителната площадка с диа-

метър, подходящ за ремонтирания тръбен 
участък и максимална дължина 12 метра. 
13. Ангажимент на Възложителя е извозва-
нето на тръбите (без натоварването) от 
ремонтираните участъци. 14. При писмено 
искане от Възложителя и потвърждение от 
Изпълнителя, Изпълнителят може да извър-
ши ремонтни дейности по Магистрални 
(МГ) и Транзитни газопроводи (ТГ) на те-
риторията на друг район на Възложителя 
по единични цени, съгласно Ценовото му 
предложение за обособената позиция, за 
която е определен за изпълнител, без да 
се надвишава стойността за обособената 
позиция, по която е сключил договор за из-
пълнение. В този случай се допуска завиша-
ване с предложения от участника процент 
в т. 7 и т. 8 от Количествено-стойностна-
та сметка от образеца на Ценово предло-
жение по съответната обособена позиция 
на цената за мобилизация за покриване на 
допълнителните транспортни разходи.

Oсн. предмет: 45210000 (KA08) - Строител-
ни и монтажни работи по общо изграждане 
на сгради (За съхранение на природен газ ) 
Прогнозна стойност: 720 000 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31.12.2016 г. 
Срок за получаване на документация за 
участие: 18.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 18.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Централно упра-

вление на „Булгартрансгаз" ЕАД: гр. София, 
бул. „Панчо Владигеров" №66
Дата: 20.03.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Владислав Петров; Кре-
мена Николова
Факс: 003592 9250063
Адрес: бул. „Панчо Владигеров" №66
Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.
bg
Телефон: 003592 9396351; 003592 9396690
E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg

Възложител: Дирекция на Природен 
парк „Сините камъни"

Описание: Предвиждат се следните 
дейности в обхвата на парк „Сините ка-
мъни“: Преместване на участък от горски 
път, чрез изграждане на трасе от тро-
шенокаменна настилка и дървен парапет 
след почистване и подготовка на терена; 
Ремонт на съществуваща площадка, кой-
то включва подмяна на бетонови колове 
и ремонт на съществуваща оградна мре-
жа; Оформяне на туристически маршрут 
Хайдушка пътека; Оформяне на турис-
тически маршрут ДЛС – ПЗ „Халката”; 
Оформяне на основните подходи към парк 
чрез изработване и монтиране на дървени 
входни табели от иглолистен материал с 
хидроизолационно покритие; Изготвяне и 
изпълнение на идейни и технически про-
екти за 2 нови погледни площадки в м. Ка-
рандила и м. Българка чрез разработване 
на проекти и изграждане на открити пло-
щадки с дървени пейки и информационни 
табла; Създаване на 6 нови туристически 
пътеки с оформени кътове за отдих от 
селата, граничещи с парковата терито-
рия, с монтаж на информационни табла 
и указателни табели; Оборудване и час-
тичен ремонт на съществуващи помеще-
ния – за информационни точки на парка 
в около парковите села – Сотиря, Ичера, 
Глушник, Калояново; Ремонт на сградата 
на съществуващ Информационно-посе-
тителски център, където се предвижда 
ремонт на покривната конструкция, пода, 
стените, дограмите и полагане на ВиК и 
електро инсталации; Рехабилитация на 
специализиран маршрут за хора с увреж-
дания, където се предвижда насипване на 
трошенокаменна настилка поставяне на 
дървени пейки, изграждане на огнище и къ-
тове за отдих; Подобряване на туристи-
ческата инфраструктура – създаване на 
нови кътове за отдих чрез ремонт на 22 
съществуващи чешми, създаване на нови 
кътове за отдих (дървени маси с пейки и 
огнище) и монтиране на дървени информа-
ционни обзорни табла; Рехабилитация на 
туристическата инфраструктура. Пред-
вижда се ремонт на маси, пейки, огнища и 

чешми. Ще се ремонтира покривът на за-
слона на вр. Българка и ще се поднови мар-
кировката в района; Изготвяне и изпълне-
ние на идеен и технически проект: пункт 
за наблюдение на птици в м. Овчарника 
чрез изготвяне на проект и повдигане на 
съществуващо съоръжение за наблюдение 
на птици; Подновяване маркировката на 
границите на Природен парк „Сините ка-
мъни”; Обозначаване на границата между 
разрешената и забранената за лов тери-
тория; Инфраструктура към Информацио-
нен посетителски център на парка в м. 
Карандила, предвижда се проектиране и 
ремонт на покривната конструкция, пода, 
стените, дограмите, доставка и монтаж 
на модулно пречиствателно съоръжение, 
ремонтни работи по ВиК, ел. инстала-
цията и направа на кътове за отдих с 
дървени маси и пейки; Ремонт на черен 
път чрез заравняване на съществуващо-
то трасе, окастряне на растителност, 
доставка и полагане на инертни матери-
али и изграждане на снегозащитно съо-
ръжение; Изграждане на нова площадка 
за изкуствено подхранване на хищни и 
мършоядни птици в м. Голямата чука; Из-
готвяне и изпълнение на идеен и техни-
чески проект за специализиран маршрут 
за интерпретативни и образователни 
дейности. Предвижда се да се почистят 
надвиснали клони и да се изгради наблю-
дателница за птици, имитираща ствол на 
дърво; Изготвяне и изпълнение на идеен 
проект за нови съоръжения в образовате-
лен детски кът „Кълвача”. Предвижда се 
да бъдат поставени: дървена входна арка, 
информационни и образователни табла. 
Ще се обособи площадка с детски ат-
ракционни съоръжения, монтирани върху 
бетонови стъпки; Обновяване интериора 
и оборудване на Информационно-посети-
телски център чрез изработване проект 
с 3D визуализация и доставка и монтаж 
на оборудване; Създаване на дендрариум 
чрез разработване на проект, направа 
на метална ограда, почистване на тере-
на, залесяване, оформяне на обслужваща 
алея и направа на настилка от естествен  
камък.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 557 627.32 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на документация за 
участие: 06.03.2015 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 06.03.2015 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Сградата на Ди-
рекция на ПП „Сините камъни” , гр. Сливен, 

бул.„Цар Симеон“ №1 Б
Дата: 09.03.2015 г.  Час: 12:00

За контакти: Илко Иванов - координатор 
Посетителска инфраструктура и капитал-
но строителство
Факс: 044 662961
Адрес: бул.„Цар Симеон“ №1 Б
Адрес на възложителя: www.dppsk.org
Телефон: 044 624632
E-mail: dppsinite_kamani@abv.bg
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Системата ще бъде завършена в края на годината

Страницата подготви 
Емил Христов

Безпилотни кабинки, които 
се плъзгат над градските улици, 
използвайки мрежа от издиг-
нати нависоко релси – това е 
бъдещето според израелската 
компания SkyTran. Фирмата иска 
да създаде транспортна сис-
тема над земята с множество 
странични рампи, служещи като 
спирки. Пътниците ще могат 
да използват предварително ре-
зервирани кабинки чрез смарт-
фоните си. „Следващата голяма 
иновация ще бъде автоматизи-
раният транспорт“, казва фи-

нансовият директор на SkyTran 
Джон Койл. „Той ще се превърне 
в незабележим фон на живота ни 
– нещо, което се случва автома-
тично“, добавя Койл. 

Кабинките, според създате-
лите им, потребяват само една 
трета от електричеството, 
необходимо на съвременните 
хибридни автомобили. Първият 
пилотен проект се реализира в 
кампуса на Aerospace Industries в 
покрайнините на Тел Авив. Пла-
нира се 400-метровата демон-
страционна система да бъде 
завършена в края на 2015 г., 
като надеждата е компанията 
да получи лиценз за изграждане 

на 20-километрова линия за об-
ществено ползване в Тел Авив. 
От SkyTran се надяват да въ-
ведат технологията и в други 
градове в Европа и Азия. 

Строителството на тра-
диционните градски пътища 
и железопътни линии е скъпо и 
изисква наличие на свободен те-
рен. Един от възможните начини 
да се заобиколят тези пречки е 
подземният транспорт, но цена-
та му е висока. Изпълнителни-
ят директор на SkyTran Джери 
Сандърс е уверен, че ако всич-
ко върви по план, пътниците в 
гъстонаселените градове ще 
се откажат от автомобилите 

и ще изберат транспорт, про-
грамиран да съответства на 
графика им – точно обратното 
на мъчителното придвижване в 
мегаполисите в момента. „Попа-

дането в автомобилно задръст-
ване е една от най-стресовите, 
погубващи душата ситуации в 
съвременното общество”, смя-
та Сандърс. 

Американски учени изобретиха коригиращи се стък-
ла за очила. За целта е достатъчно да бъде натиснат 
превключвател върху рамката и повърхността им вед-
нага ще смени цвета си, за да не позволи заслепяване. 
Новият модел е много по-ефикасен от предлаганите 
на пазара досега. Стъклената леща е съставена от 4 
електрохромни полимера, които се оцветяват под въз-
действието на електрически заряд. Те са в жълто, синьо, 
оранжево и синьозелено. Когато ползвателят натисне 
превключвателя, преминава електрически ток и полиме-
рите се съединяват, за да потъмнеят стъклата. Очаква 
се новата джаджа да бъде пусната в масово производ-
ство до средата на годината.

Миниплочките 
стават все по-по-
пулярен подход в 
интериорните по-
дови настилки. В 
днешно време хо-
рата търсят най-
различни начини 
да разкрасят своя 
дом. Ето защо една 
американска фирма решава да намери вариант, който е 
евтин, екологичен и в същото време изключително кра-
сив. „Йелинек Корк” създават стилни рециклирани плочки 
от коркови тапи. Те се възползват от естествената 
еластичност и водоустойчивост на корка, за да създа-
дат материал за настилка с полезни свойства. За да 
направят плочките, те събират стари тапи от вино 
и ги нарязват на кръгли дискове с около 6 мм дебелина, 
залепват ги върху специална хартия, благодарение на 
което се формира десен, подобен на мозайка. Матери-
алът се прилепва към пода и се покрива с лаково покри-
тие. Също така отделните дискове от корк могат да 
се боядисват в различни цветове или да се комбинират 
с други материали за подова настилка, което дава още 
повече възможности на дизайнерите.

Използваните винени тапи са събрани за рециклира-
не от CorkReHarvest – организация, разположила кутии 
за тяхното събиране в много магазини за хранителни 
стоки в САЩ и Канада. Рециклираният материал оче-
видно не може да се използва повторно за тапи за бу-
тилки с вино, но плочките с форма и размер на монета, 
направени от тях, са едно от редицата приложения за 
повторна употреба.

Българин работи по 
създаването на невиждан 
до този момент воден дви-
гател. Това е варненецът 
Владимир Димитров, който 
е на път да завърши двига-
теля в собствения си дом. 
За да работи уникалната 
машина, е нужно само ми-
нимално количество теч-
ност. Изобретението е 
вдъхновено от реакцията, 
която се получава, след 
като се капне солена вода 
върху горяща свещ. Дими-

тров разказва подробно 
за творението си, като 
твърди, че методът му е 
10 пъти по-ефективен от 
тези за останалите во-
дородни двигатели, които 
позволяват на автомоби-
лите да се движат с вода 
чрез електролиза.

Изобретателят започ-
ва с макет, а след това 
сглобява и по-сериозна 
конструкция, която да по-
нася голямо натоварване. 
Сам прави чертежите на 

елементите, после ги съ-
бира и така двигателят 
еволюира постепенно. 
За разлика от учените, 
работещи по двигатели, 
които използват ата-
кувана с ток вода, на 
Димитров му хрумва да 
произвежда браунов газ 
чрез екстремно нагрява-
не. Според него капка вода 
се превръща в горящ во-
дород за части от секун-
дата, като по този начин 
създава вакуум. Буталото 

на двигателя прави два ра-
ботни хода, като за срав-
нение 4-тактовият двига-
тел има само един ход на 
четири такта, обяснява 
новаторът. На този етап 
изобретателят търси ин-
веститори.

Архитекти от мум-
байското студио iStudio 
Arch i tec ture успяха да 
създадат органичен дом, 
който ще носи името „Ту-
хлената къща“. Построй-
ката се намира в селски-
те райони на Вада, близо 
до Мумбай, Индия, и е с 
площ 230 кв. м. Изградена 
е от материали от мест-
ни източници като тухли, 
камък, дърво, бамбук. Има 
и железобетон, използван 
за някои елементи с цел 
запазване на разходите 
в рамките на бюджета и 
създаване на по-земно усе-
щане в пространството. 
Домът е проектиран със 
специален капан за плъхо-
ве, вграден в тухлената 
зидария, пасивни техно-
логии, както и големи сво-
дести отвори, които оси-
гуряват щедри количества 

естествена светлина за 
интериора и прелестен 
изглед към заобикалящата 
природа.

Вдъхновена от творби-
те и философиите на ар-
хитекти като Лори Бейкър 
и Нари Ганди, заоблената 
форма на тухлената къща 
е придобила вид на рас-

тение, което пониква от 
земята и се отваря към 
небето. Множеството 
отвори в стените и тава-
на позволяват кръстосана 
вентилация. Тя поддържа 
вътрешното простран-
ство хладно въпреки го-
рещия и влажен климат в 
региона. Използването на 

материалите в открит 
вид и изобилната естест-
вена светлина, която об-
лива дома, размиват гра-
ницата между вътрешно и 
външно пространство.

Интериорът е орга-
низиран около централен 
двор с охлаждащ шадраван 
и засадени дървета. Прос-
транството с отворен 
план е заобиколено от хол 
и кухня с издигната плат-
форма в тюркоазен цвят, 
който създава илюзията 
за дълъг воден басейн. 
Стълбище води от цен-
тралното пространство 
към горния етаж, където 
има кабинет и спалня. 
Основното помещение за 
почивка е разположено зад 
стълбището и в него се 
влиза през голяма дървена 
врата, украсена с резбова-
но дърво.

Последната мода при 
яхтите е подвижен ос-
тров. Хитрото изобрете-
ние представлява сгъвае-
ма платформа с размери 
10 на 8 м. Дизайнът е на 
Хенри Уорд. „Островът“ 
може да се сгъне и да се 
прибере на яхтата. Ино-
вативното изобретение 
се ползва за място за пар-
ти или просто за плат-
форма за кацане на хели-
коптер. „Проблемът при 

огромните яхти е, че те 
са като едни големи зда-
ния и там всъщност не 
се чувствате „на вода“. 
Платформата ви дава 
това усещане за връзка 
с океана“, казва дизайне-
рът. Засега плаващите 
острови на Уорд все още 
не се произвеждат, но 
той смята, че скоро ще 
бъдат пуснати за про-
дажба и ще има голямо 
търсене.
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Компанията Shell  e 
подписала споразуме-
ние с Ирак на стойност 
11 млрд. долара, според 
което ще изгради завод 
за нефтохимикали и пе-
тролни продукти в Ба-
сра, съобщи министърът 
на промишлеността на 
страната Насер ал-Еса-
ви. Той заяви на прескон-
ференция, че комплексът 
се очаква да бъде готов в 

рамките на 5 – 6 години, а 
с негова помощ Ирак ще 
се превърне в най-големия 
нефтохимически произво-
дител в Близкия изток.

„Комплексът „Нибрас” 
ще бъде една от най-го-
лемите чуждестранни 
инвестиции в Ирак и съ-
щевременно най-перспек-
тивната разработка в 
нефтохимическия сектор 
в Близкия изток“, обяс-
ни той и изрази надежда 
проектът да стартира в 
най-скоро време.

От своя страна пък 

говорител на Shell заяви, 
че от Ирак са дали разре-
шение за осъществяване-
то на проекта още на 13 
януари тази година, но до-
пълнителните уточнения 
и подробностите около 
него са наложили оповес-
тяването му на по-късен 
етап.

„Shell работи с ирак-
ските министерства на 
промишлеността, нефта 
и транспорта, за да се 
изготви съвместен ин-
вестиционен модел за 
осъществяване на неф-

тохимически производ-
ствен комплекс от све-
товно ниво, в който ще 
се използва методът на 
каталитичен крекинг. Той 
ще се намира в южната 

част на Ирак“, добавиха 
още от холандската ком-
пания.

Shell е една от най-го-
лемите петролни корпо-
рации, които оперират в 

южната част на Ирак. Те 
работят на нефтените 
находища Меджнун и също 
така имат съвместно 
предприятие с Basrah Gas 
Company.

Китайската Al ibaba 
Group възнамерява да по-
строи в Южна Корея град, 
кръстен на името на ком-
панията, с обща площ 
1 млн. кв. м. Необичайният 
проект ще бъде разположен 
близо до град Инчхън, а ин-
вестицията е в размер на 
около 916 млн. американски 
долара.

Към настоящия момент 
идеята се обсъжда от ръко-
водството на Alibaba Group 
с властите на град Инчхън. 
Предполага се, че градът 
ще бъде съвместно дру-
жество, в което всеки ще 
участва поравно – с по 50%.

Град Alibaba ще разпо-
лага с хотели, компютърни 
зали, търговски центро-
ве, бизнес комплекси, ма-
газини и други търговски 

обекти. Според анализите 
идеята ще привлече много 
китайски туристи, което 
е една от основните зада-
чи на местните власти, и 
ще помогне на корейските 
компании да стъпят на ки-
тайския пазар.

Още през февруари 
2014 г. Alibaba Group съ-
общи, че възнамерява да 

създаде собствена мрежа 
от магазини и молове на 
територията на Китай. За 
да излезе в реалния свят, 
компанията няма да създа-
ва нова инфраструктура. 
Вместо това ще инвести-
ра около 692 млн. американ-
ски долара в разпростра-
нена в Китай верига от 
магазини.

Десет сгради, проек-
тирани от прочутия аме-
рикански архитект Франк 
Лойд Райт, са номинирани 
за включване в Списъка на 
ЮНЕСКО за световното 
културно и природно на-
следство.

Това е първото предло-
жение, направено от САЩ 
в областта на модерната 
архитектура. Американ-
ските власти предлагат 
на организацията на ООН 
по културните въпроси да 
отличи проектите на Райт 
заради непреходния им при-
нос в областта на архи-
тектурата и културата. 

До момента в списъка на 
ЮНЕСКО са включени 1007 
обекта от 161 страни, 
сред които емблематични 
места, като Статуята на 
свободата в Париж, Тадж 
Махал в Индия, Операта в 
Сидни, а също и Гранд ка-
ньон. Всички номинирани 
обекти, проектирани от 
Райт, са построени меж-
ду 1906 и 1969 г. и са сред 
най-известните архите-
ктурни образци на Аме-
рика. Франк Лойд Райт е 
считан за най-великия ар-
хитект на XX в. Той е осно-
воположник на т.нар. орга-
нична архитектура, която 

залага на свойствата на 
естествените материали 
и се вписва естествено в 
околния ландшафт. Автор 
е на над 1100 проекта.

В Лондон ще бъде изгра-
дена най-дългата велоалея 
в Европа, която ще мина-
ва през центъра на града 
и ще свързва Хайд парк с 
Тауър Хил. 

Проектът за нея е под-
крепен от кмета Борис 
Джонсън, но окончателно-
то решение ще бъде взето 
на 4 февруари от съвета 
на Лондон по транспорт. 

Плановете предвиждат ве-
лоалеята да е отделена от 
улиците и да има платна за 
придвижване в различните 
посоки, а също и самостоя-
телни кръстовища. Проек-
тът е подкрепян не само 
от любителите велосипе-
дисти, но и от много орга-
низации и компании в града 
заради множеството слу-
чаи на загинали по улиците 
на Лондон колоездачи.

Първият етап от стро-
ителството на веломаги-
стралата трябва да запо-
чне през април и се оценява 
на 41 млн. паунда. Велоале-
ята трябва да е готова 
през пролетта на 2016 г. 

Може ли паркингът да 
бъде място за развлечение 
на шофьорите? Според 
създателите на проекта 
„Паркинг и още нещо”, кой-
то ще бъде реализиран в 
Базел, това е напълно по-
стижимо. Целта е да се 
създаде инфраструктура, 
която не просто привлича 

на едно място различните 
потоци от движението, но 
и да има множество малки 
магазини, барове и ресто-
ранти, пешеходна улица с 
частично покрит градски 
площад и различни спортни 
съоръжения. Всички те ще 
са разположени на партер-
ния етаж на паркинга, а на 

Делтата на Перлена-
та река в Китай надмина 
по площ и население Токио 
и вече е най-голямата ур-
банизирана зона в света. 
Това показва доклад на 
Световната банка. В ме-
гаполиса, който обхваща 
най-развитата индус-
триална зона на Китай и 
включва градовете Ше-
нжен, Гуанджоу, Фошан и 
Донгуан, живеят 42 млн. 
души – повече, отколкото 
е населението на Канада, 
на Аржентина или на Ав-
стралия, сочат още дан-
ните. 

Специалистите комен-
тират, че урбанизацията, 
протичала в продължение 
на няколко десетилетия в 
Европа и Северна Америка, 
в Източна Азия се е случи-
ла само за няколко години. 
В този район на континен-
та вече има 8 мегаполиса 
с население над 10 млн. 
души и 123 населени мес-
та с жители между 1 млн. 
и 10 млн. В същото време 
почти две трети от насе-
лението на региона (64%) 
все още не живее в градо-
вете, но се очаква това да 
се случи през следващите 

20 години. 
Докладът на Светов-

ната банка анализира за-
строените зони в Източ-
на Азия за периода 2000 г. 
– 2010 г. с помощта на 
спътникови изображения 
и геопространствено кар-
тографиране, тъй като 
всяка страна използва 
различни статистически 
методи за преброяване 
на населението си и град-
ските зони. Изображени-
ята показват, че урба-
низираните територии 
в делтата на Перлената 
река нарастват от 4500 
кв. км през 2000 г. до бли-
зо 7000 кв. км през 2010 г. 
В този район на Азия се 
намират общо 50 градски 
зони, за които се очаква 

до 2020 г. да удвоят насе-
лението си. Анализатори-
те посочват, че до голяма 
степен причина за това е 
официалната политика 
на Пекин, която предвиж-
да масирана миграция на 
населението към градо-
вете. Световната банка 
предупреждава, че непла-
нираното разрастване 
на градските зони може 
да изостри социалното 
неравенство, тъй като 
големите градове често 
не могат да осигурят 
достъпни жилища за най-
бедните граждани, а също 
и достатъчно ефективен 
обществен транспорт, с 
който да имат достъп до 
работа, образование и со-
циални услуги. 

Комплексът ще направи страната най-големия 
производител на нефтопродукти в Близкия изток

по-високите нива ще има 
мотел и спортен център. 
Покривът пък ще се ползва 
като земеделска градина, 
от която ще се снабдя-
ват ресторантите и ба-
ровете. Новият бетонен 
паркинг ще замени досега 
съществуващ, който ще 
бъде изцяло реконструиран. 
Проектът е на архитекти-
те от HHF Architecture
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Изоставена от съпруга си, Джес е принудена 
сама да води битка за оцеляване. Тя работи на две 
места, за да издържа дъщеря си Танзи и сина си 
Ники. Джес прави всичко по силите си, но парите 
все не й стигат. И въпреки че е оптимист по приро-
да, понякога се чувства като най-самотния човек на 
света. Учителите на Танзи настояват умното мо-
миче да бъде записано в престижно училище. Майка 
й обаче не може да си позволи високата годишна 
такса. Олимпиада по математика с голяма парична 
награда е единственият шанс на момичето. Има 
само един проблем – състезанието е след пет дни 
в Шотландия. Тогава Джес случайно се запознава 
с Ед, който няма намерение да спасява никого, но 
децата се изпречват на пътя му и той решава да 
извърши първото си безкористно дело от години, а 
може би и в целия си живот. 

Така едно необикновено пътуване от Лондон до 
Абърдийн ще преобърне живота на всички.

Авторката Джоджо Мойс е родена в Лондон 
през 1969 г. Завършва английска литература в 
Лондонския университет и спечелва стипендия за 
магистърска степен на вестник „Индипендънт“, 
където работи като редактор и кореспондент в 
продължение на 10 години. Въпреки успешната жур-
налистическа кариера Джоджо мечтае да стане 
професионална писателка. Големият пробив за нея 
идва с появата на пазара на деветия й роман – „Аз 
преди теб“, през януари 2012 г. За кратко книгата 
се превръща в истинска сензация, оглавява класа-
циите за бестселъри, задържайки се в тях рекордно 
дълго време, и e номинирана за роман на годината. 

Джоджо Мойс е сред малкото британски автори 
жени, печелили наградата на Асоциацията на ро-
мантичните писателки за роман на годината два 
пъти – през 2004-а и 2011-а. Неслучайно правата 
за филмиране на „Аз преди теб“ и „Един + един“ са 
закупени от филмовите студиа „Ню Лайн“ и „Метро 
Голдуин Майер“, като в момента авторката работи 
и по двата сценария.

Обикновено Холивуд 
прибягва до екранизира-
нето на европейски про-
изведения, но „Човешки 
капитал” прави изключе-
ние. Филмът, създаден 
по едноименния роман на 
американския писател 
Стивън Амидон, е смеси-
ца между трилър и драма с 
остър социален елемент, 
която разнищва някои от 
проблемите в съвременна 
Италия. 

Историята е разказа-
на на пластове, които са 
разделени в четири глави. 
На екрана се повтарят 
едни и същи събития, по-

казани от различните 
перспективи на главните 
герои, докато истината 
е разрита в последната 
част. 

Животът на две се-
мейства, в началото слабо 
свързани чрез отношени-
ята между техните деца 
тийнейджъри, се преплита 
до опустошителен ефект. 
Две от големите звезди 
на италианското кино – 
Валерия Бруни Тедески и 
Валерия Голино, изпълня-
ват главните роли в тази 
завладяваща с реализма си 
история, съчетала любов, 
класови различия и голе-

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Някои от най-слушани-
те диджеи за изминалата 
година, според престиж-
ната класация DJ MAG Top 
100, се събират в София 
на 27 февруари. За първи 
път заедно ще присъст-
ват имена като Hardwell 
(диджей №1 за 2014 г.), 
Fedde Le Grand, Sunnery 
James&Ryan Marciano. Без 
подгряващи артисти пар-
тито ще стартира точно 

в 21:00 ч. и обещава да е 
най-зрелищното, случвало 
се до момента в България.

Концепцията за съби-
тието е изцяло нова и е 
дело на продуцентите на 
Armin Only Intense – шоу-
то, което гостува пред 
препълнената зала „Арена 
Армеец“.

„Всъщност в България 
ще дойде може би най-до-
брият възможен състав от 
звезди, тъй като големите 
имена обикновено не искат 
да делят една сцена“, спо-
деля Дейвид Вагмекър – ди-

ректор на продукцията. „То 
ще се случи именно в София 
най-вече заради желанието 
на Hardwell да върне жеста 
към Yalta Club, които му по-
вярваха още преди 4 години 
и му помогнаха да се раз-
вие като артист, както и 
заради любовта на Fedde 
Le Grand към българска-
та публика. Какво да оч-
аквате? Представете си 
Tomorrowland или Ultra Music 
Festival, събрани в 6 часа.”

Hardwell преди някол-
ко седмици стана диджей 
номер 1 за втора поредна 

година в класацията на DJ 
MAG Top 100 (официалната 
класация за най-добрите 
диджеи и клубове в света). 
Хедлайнер е на всички го-
леми фестивали за елек-
тронна музика, а сетовете 
му са слушани от милиони 
по света. Освен него зад 
пулта на огромната сцена 
в „Арена Армеец“ публика-
та ще може да се наслади 
на Fedde Le Grand и дуо-
то Sunnery James&Ryan 
Marciano. Билетите за 
грандиозното парти стру-
ват 60 лв.

Hardwell 
оглавява 
престижната 
класация DJ 
MAG Тop 100

Следващата книга от 
хитовата криминална по-
редица „Милениум“ на по-
койния шведския писател 
Стиг Ларшон ще излезе на 
пазара в поне 35 страни 
през август, обявиха изда-
телите. 

В обувките на Ларшон, 
който умира от сърдечен 
удар едва на 50-годишна 
възраст през 2005 г., ще 
влезе шведският автор 
Дейвид Лагеркранц, из-
вестен като съавтор на 
автобиографията на фут-
болиста Златан Ибрахи-
мович.

That Which Does Not Kill 
ще продължи историята 
на проблематичната и 
изобретателна героиня 
Лисбет Саландeр, с която 
се срещнахме в първата 
книга от трилогията на 
Ларшон – „Мъжете, които 
мразеха жените“. Лагерк-
ранц засега пази в тайна 
какво се крие зад заглави-

ето на политическия 
трилър и с каква ис-
тория ще ни увлече 
романът, който е 500 
страници. 

„Исках да използ-
вам необятната ми-
тология, която Стиг 
Ларшон остави след 
себе си – света, кой-
то той създаде“, каз-
ва писателят пред 
Dagens Nyheter и до-
бавя, че е останал 
лоялен към стила на 
писане на Ларшон, из-
тъкан от критика на 
социални и политически 
проблеми с криминална ин-
трига. „Лисбет Саландър 
не е просто поредният 
супергерой. Тя е забеле-
жителна не само заради 
различните си таланти, 
но и заради контекста 
и миналото си“, споделя 
творецът.

И з д а т е л и т е  о т 
Nordstedts сравниха пла-

нираното пускане на кни-
гата в продажба на 27 
август с глобалния фурор 
на „Шифърът на Леонардо“ 
на Дан Браун през 2003 г. 
Те разкриха, че от изли-
зането на първия роман 
през 2005 г. до сега са 
продадени 80 млн. копия 
от трите книги в цял 
свят. Смята се, че преди 
да умре, Стиг Ларшон е 

планирал да напише поне 
още 7 книги.

Трилогията е прене-
сена на филмовия екран в 
три шведски филма, като 
впоследствие провокира 
интереса и на Холивуд 
– прочутият режисьор 
Дейвид Финчър създаде 
американски римейк на 
първата част – „Мъжете, 
които мразеха жените”.

Дейвид Лагеркранц е съавтор на автобиографията на Златан Ибрахимович

ми амбиции. Режисьорът 
Паоло Вирдзи безпощадно 
показва различната стой-
ност на човешкия живот 
при различните социални 
слоеве.

Заглавието „Човешки 
капитал” е обяснено на 
финала на филма. Това 
е термин в застрахова-
телната индустрия, кой-
то се отнася за калкули-
рането на обезщетения 
при смърт, зависещи от 
възрастта на жертвата, 
от очакваните доходи, 
както и от количеството 
и качеството на емоцио-
налните й връзки... Или 
просто метафора за при-
равняването на хората 
със стоки, които се купу-
ват и продават. 
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Светослав Загорски

Масовото възприятие 
за Белгия е, че това е стра-
ната, където са съсредото-
чени повечето европейски 
институции. Скучна гледна 
точка за всеки един запален 
пътешественик.

Това обаче е държава с 
уникално съчетание между 
църквата, културата и... 
бирата. Тук се произвеждат 
световноизвестните абат-
ски пива, а Мехелен е гра-
дът, в който компилацията 
между вярата и кехлибаре-
ната течност е най-здрава. 
Затова пътешествието ни 
този път ще започне не от 
някоя архитектурна забеле-
жителност, а от фамозни-
те пивоварни, които тясно 
се преплитат с историята 
на града.

„Хет Анкер” е световно-
известна покрай произвеж-
даната от нея бира „Гоуден 
Каролус”. Тя е една от най-
старите и в нея пиво първи 
е правил Юн Юн ден Анкер 
през далечния XIV в. Впослед-
ствие неговият син Матиас 
e разширил производството, 
като купува общинската пи-
воварна. И днес комплексът 
произвежда ренесансовата 
светла бира „Гоуден Каролус“ 
– любимата на император 
Карл V. Той взема десетки бу-
рета от тази бира със себе 
си, когато става Негово Ве-
личество Карлос I Испански. 

В момента към пиво-
варната има хотел и рес-
торант, а ръководството 
предлага обиколка с гид.

Важно е да отбележим, 
че Мехелен е разположен 
между Брюксел и Антверпен, 
по бреговете на река Дейле, 
и възниква като град през 
Ранното средновековие. Той 
е типичното фламандско 
селище и за кратък период 
е бил столица на Холандия 
и Белгия. През 1303 г. полу-
чава статут на град, като 
процъфтява от търговията 
с вълна и именно в този мо-
мент за кратко време става 
централна точка на Нидер-
ландия.

Днешен Мехелен отново 
е столица, само че религиоз-
на. Лесно ще възприемете 
това, като разберете, че 
именно тук се приготвя

прочутата бира  
„Гримберген“.

Тя е произведена и бути-
лирана в пивоварната Alken-
Maes. Носи логото „Призна-
та белгийска абатска бира“, 
обозначаващо спазването на 
стандартите на Съюза на 

белгийските пивовари.
Първоначално се прави в 

норбертинското абатство 
Гримберген, основано през 
1128 г. и отдалечено от гра-
да само на 28 км. Производ-
ството й в абатството е 
записано за първи път през 
1600 г., а в документ от 1700 
г. се споменават абатската 
пшенична бира и хмелна гра-
дина. По време на Френска-
та революция абатството 
и пивоварната са затворени. 
Старата абатска пивоварна 
е запазена и днес е превърна-
та в музей, а производство-
то на „Гримберген“ е възо-
бновено през 1958 г., когато 
монасите сключват спора-
зумение за предоставяне 
правата за производство с 
пивоварната в Мехелен.

И все пак е време да 
спрем с хубавата бира и да 
излезем из улиците на Мехе-
лен. Въпреки че градът е 

претърпял множество раз-
рушения по време двете 
световни войни, много ин-
тересни и красиви старин-
ни сгради са запазени, като 
катедралата „Св. Румболд”, 
дворецът на Маргарет Ав-
стрийска, Кметството и 
някои наистина очаровател-
ни къщи.

Мехелен е работнически 
юфландърски град, който е 
отдал южната си част на 
индустриални комплекси, а 
северната – на търговски 
офиси, но е запазил непо-
кътнат привлекателния си 
и компактен средновековен 
център. Там тупти негово-
то сърце – под извисяваща-
та се кула на 

катедралата  
„Св. Румболд”.

Построена е в готически 
стил. Тук служи белгийският 

архиепископ и затова Мехе-
лен се счита за религиозна 
столица на Белгия. В кате-
дралата има и знаменателна 
гробница със саркофазите 
на предишните архиеписко-
пи. Изграждането й започва 
през XIII в., като е проекти-
рана да демонстрира проспе-
ритета на града и неговото 
богатство. Носи името на 
свети Румболд – ирландски 
мисионер, който е покръстил 
населението на Мехелен. На-
меренията на архитектите 
били кулата на катедралата 
да бъде 160 м – най-висока-
та в Европа. Но войни и по-
литически катаклизми не 
са дали възможност да се 
реализират тези планове и 
в крайна сметка достигнала 
само 97 м. За да се изкачите 
на кулата, трябва да мине-
те 514 стъпала. Струват си 
до едно, защото накрая пред 
вас се открива великолепна 
гледка. 

По пътя минавате през 
различни нива. Първото е 
Стаята с крана. Тук има екс-
позиция на средновековните 
майстори и измислените от 
тях механизми. На 80 м по-
нагоре по стълбите стига-
те до второто, където са 
уникалните 49 камбани. Това 
е и най-известната камбана-
рия в света, като тук може-
те да изучите принципите 
на удрянето на звънтящите 
предмети. Някои от тях си 
имат и име – Салвадор, Йе-

сус и др. Най-голямата тежи 
цели 9 т.

Отвън катедралата е 
богато украсена с гипсова 
мазилка и декоративни де-
тайли, типични за различни-
те архитектурни стилове, 
а вътре – с картини на из-
вестни художници, включи-
телно и

„Разпятието  
на Христос“,

рисувана от Ван Дайк. 
Ще отворим скоба и ще 

се върнем на камбаните, но 
вече извън катедралата. Не-
официално Мехелен се счита 
за световен център на най-
добрите специалисти на 
гласовитите звънци. Тук е 
и Кралското камбанно учи-
лище, което също разполага 
с 49 специално изработени 
отлични образеца. В него 
веднъж на 3 години идват 
експерти по камбаните от 
цял свят за международния 
конкурс на кралицата. 

Слизайки от камбанари-
ята, определено вълнуваща 
би била една разходка по пре-

върнатия в пешеходна зона 
пазарен площад. На негова-
та територия са разполо-
жени над 300 забележителни 
паметници, в които влизат 
8 исторически църкви и ня-
колко сгради, разказващи за 
града през Ранното средно-
вековие. 

В Мехелен има всякакви, 
дори и неочаквани музеи. На-
пример такъв е музеят на 
играчките, както и Кралска-
та работилница за гоблени 
„Де Вит”. Спирка на турис-
тическа обиколка трябва да 
е и градският музей, разполо-
жен в двора на импозантна 
сграда от XVI в. – 

Буслайден.

Била е на видния белгий-
ски политик, учен и дипло-
мат. 

Църквата „Св. Йоан” си 
заслужава да бъде посетена, 
за да се види поразителни-
ят триптих „Поклонение на 
влъх вите” от Рубенс. А в 
църквата „Св. св. Петър и Па-
вел” има вдъхновяващи дър-
ворезби и колекция от XVII в.

Но не на последно мяс-
то в Мехелен трябва да се 
посети може би най-красиво 
декорираната църква – вели-
колепната базилика „Богоро-
дица от Хансвийк”.

В края на разходката ще 
се измъкнем от религията 
и ще разгледаме другите 
интересни здания, като 
впечатляващата Централ-
на поща, която през XV в. е 
била сграда на кметството. 
За хората с по-разчупено ми-
слене е посещението на за-
вода за млечни продукти от 
кобилешко мляко „Де Бек“. 

За любителите на при-
родата също има големи 
възможности. На първо мяс-
то е „Планкендел“ – огромен 
и фантастичен сафари парк, 
до който се стига с лодка. 
Центърът за семеен спорт и 
отдих „Де Некер“ пък предла-
га условия за водни развлече-
ния и спокойна почивка.

Пазарният площад 
с красивите сгради

Музеят на бирата 
в абаството Гримберген, 

където можете 
и да пийнете

Катедралата „Св. Румболд” с уникалната кула

Улица в Стария градКрасивата къща на Буслайден

петък, 13 февруари 2015
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BCC supports the national program 
for renovation

The  Bu lga r ian  Con-
struction Chamber (BCC) 
supports the National Pro-
gram for Energy Efficiency 
of Multi-family Residential 
Buildings. According to esti-
mates of the branch organi-
zation, about 2,500 small and 
medium-sized companies 
will have the possibility to 
participate in tenders. This 
became clear at a meeting 
between the enlarged Board 
of BCC and the Minister of 
Regional Development and 

Public Works Lilyana Pavlo-
va, where she presented the 
main program activities. The 
management board of the 
Chamber united around the 
view that the best option for 
execution of the construction 
sites is engineering. It will 
bring higher quality and will 
help to speed up the projects. 

Builders suggested to 
Minister Pavlova, to cases in 
which contracts will be traded 
on the criterion “economically 
most advantageous offer” to 

be introduced standard docu-
ments for the competition. 
She accepted the idea and 
said that she would expect 
the Chamber to give her the 
standardized documents. 

Costs for security and 
logistics of the implementa-
tion process for energy ef-
ficiency measures should 
be calculated in the bids 
because there will be no ex-
tra charges and annexes on 
ongoing contracts. There will 
be an advance payment of 

35%. Builders suggested in-
termediate payments totaling 
up to 80%. 

Supervisory companies 
need to monitor very seri-
ously the implementation of 

all activities from the very 
beginning to the end of the 
whole process of renova-
tion, called from BCC. Min-
ister Pavlova underlined that 
compromise with the quality 

of work should not be made. 
The Chamber suggested re-
gional chairmen of the organ-
ization together with regional 
governors also to perform 
monitoring. 

According to the industry organization, engineering 
is best suited for execution of construction sites 

JESSICA – mechanism for 
renewal outside the capital Despite the anti-campaign, interest to the 

national program for energy renovation is huge
JESSICA supports offers from municipalities and private 

investors in the seven largest cities – Burgas, Varna, Pleven, 
Plovdiv, Ruse, Sofia and Stara Zagora. Projects funded un-
der the initiative in the capital through the “Fund for Sustain-
able Urban Development of Sofia” EAD were presented in 
issue 5 of “Stroitel” newspaper. Ideas in the remaining six 
largest cities in the country are supported by the “Regional 
Urban Development Fund” AD. They renew Burgas, Varna, 
Pleven, Plovdiv, Ruse and Stara Zagora. The sites are in the 
field of sport, education, healthcare, entertainment, urban 
infrastructure, restoration of historical buildings and develop-
ment of entrepreneurship, which provides jobs. 

To be funded the project should comply with the eligible 
activities under axis 1 “Sustainable and integrated urban 
development” of OP “Regional Development 2007 – 2013”. It 
is necessary to generate revenues, but the net rate of return 
should be lower than the market one. The idea should be 
realized on the territory of the zones of influence of the inte-
grated plan for recovery and development of the respective 
city. Moreover, an important criterion is to have a motivated, 
energetic and experienced team to implement the project. 
The size of proposals funded to date ranges from BGN 500 
thousand to 20 million. The average size is about BGN 3 
million. Until now the Regional Fund for Urban Development 
(RFUD) has reviewed over 100 ideas. The contracted are 24.

In the programming period 2014 – 2020 for OP “Regions 
in Growth” are provided funds for such projects worth about 
EUR 250 million. They will be implemented in 67 cities. The 
eligible proposals will be in the field of energy efficiency, 
improvement of urban environment, sports and cultural in-
frastructure, integrated transport and tourism. 

CL “Podkrepa” with new management

Public Procurement 
Contracts in 2014 

The Ninth Congress of the Con-
federation of Labor “Podkrepa” was 
historic for the trade union. Histori-
cal due to the fact that the former 
president Dr. Konstantin Trenchev 
announced that he was stepping 
down after 25 years at the head of 
the union. Dr. Trenchev officially an-
nounced his retirement during the 
first day of the congress on the eve 
of his 60th birthday. As his deputy 
he suggested former vice president 
Dimitar Manolov. At the crowded hall 
3 of the National Palace of Culture he 
delivered an exciting speech making 
analysis of the period of his reign. 

On the second day of the Ninth Con-
gress of the Confederation was held 

the vote for new management. Dimitar 
Manolov was elected president of CL 
“Podkrepa” and Yoanis Parteniotis  vice 
president. So far he was chairman of 
the Construction federation of the or-
ganization. 

“When we founded the trade union 
we were eight people looking who would 
become president and nobody wanted 
because we knew against whom we 
were going,” said Dr. Trenchev to the 
delegates before the vote.

Among the official guests of the 
congress was Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova, who was also host of the 
event, MPs, public figures and repre-
sentatives of foreign trade unions. To 
the historic congress came also the 
president of the largest Workers’ Pen-
sion Fund in North America, Fonds de 
Solidarite, Denis Leclerc and the vice 
president of the most numerous union 
in the world, numbering over 278 million 
members – the Chinese ACFTU. 

The monitoring of contracts for public procurement ten-
ders for 2014 is based on data of the Public Procurement 
Agency. BCC monitors, analyzes and publishes quarterly 
these data concerning sector “Construction”. The analysis 
of contracts clearly shows the trends for 2014. The total 
contracts are 25,217 in number, compared to 23,179 for the 
previous 2013, which is a growth of 8.8%. They are divided 
as follows: 3,108 – in section “Construction”, 15,297 – for 
delivery, 6,789 – for services. 

Contracts in the industry for 2014 amounted to 3,113 
versus 2,561 for 2013. There is a growth in the number of 
contracts in the industry compared to 2013 by 21.6%. Ac-
cording to criterion “Value”, after segment “Delivery” the 
branch ranks second with 38% participation in the total con-
tracts on the subject of order. 

The trend observed is reducing the value of contracts 
by 4.1%. 

✓Contracts up to BGN 200 thousand – 1,657 worth BGN 
84 million or 53.3% of the total contracts compared to 1,375 
for 2013. There is a rise of 20.5% compared to the previ-
ous year. According to criterion “Value”, there is a growth 
of 31.3%.

✓Contracts up to BGN 2150 thousand – 1,129 worth 
BGN 798 million, or 36.3%. An increase in the number can 
be seen by 23.3% and in the value – by 32.1%.

✓Contracts over BGN 2150 thousand – 322 worth BGN 
2060 million, or 10.4%. The number is greater by 19.3%, but 
the value decreases by 40.2%.

Lilyana Pavlova, Minister of Regional Development and Public Works:

Mrs. Pavlova, the National Program 
for Energy Efficiency in Multi-family 
Residential Buildings has started, ac-
companied by a strong information 
popular campaign. You visited a num-
ber of cities. What are your impres-
sions at the moment?

Simultaneously with the start of the 
program we made a detailed, large-scale 
popular campaign in the 28 regional cit-
ies, in all municipalities where there are 
buildings that meet the requirements of 
the program. Parallel to that, however, 
was led a major anti-campaign that 
aimed to inject tension and to give up 
people. Despite it, interest in the pro-
gram is huge. Most reassuring for me is 
that every day, when visiting a new re-
gion I see that the issues evolve towards 
more practical ones. There are cities 
already that have registered a number 
of associations. Contracts for financing 
with municipalities are submitted to dis-
trict authorities for checking and duly for 
signing contracts with the Bulgarian De-
velopment Bank. I could say that acting 
is faster than our expectations. There 
are buildings on which soon will begin 
the actual work. 

You mentioned the anti-campaign. 
What should people know so as not 
to give up the opportunity to renovate 
their homes free? You will have a meet-
ing with BCC, what is most important 
the construction industry should be 
informed about? 

The first thing people should know is 
that if their building meets the require-
ment of 36 apartments, if it is industri-

ally built and all people living in it agree, 
registration of an association is not a 
problem and it in no way jeopardizes 
their private property. It does not create 
any opportunity, prerequisite or whatever 
hypothesis someone to dispose of one’s 
property, let alone have arguments or 
grounds for revocation. 

The second thing that is very impor-
tant is that registration of an associa-
tion is the target. It has limited powers 
and is made solely in order to apply for 
funding under the program. It is neither 
interested, nor empowered to deal with 
personal problems such as whether an 
apartment owner has or does not have 
obligations, if he has paid his bills for 
heating or not. This is not at all respon-

sibility of the association. 
Third – the program includes grants 

of all activities, carried out to strengthen 
the building. I am talking about cases 
when it is constructively threatened. 
Covered are also the measures related 
to energy efficiency even in common ar-
eas, roofs, attics, basements, including 
their windows and balconies. 

As for builders – namely they to be 
aware, we organized a meeting with 
BCC and representatives of small and 
medium-sized companies in the indus-
try, because besides for a social effect 
of the program, we are looking also for 
an economic one. Our aim is to do eve-
rything possible and necessary small 
companies and builders to participate in 
the process. 

Therefore, we have set three require-
ments. The first one is that every build-
ing should have a separate contractor 
and this will give a chance to small com-
panies, especially in the regions, to ap-
ply and have a chance to win a project. 

It is important companies to know 
that in their support we give up to 35% 
advance. This is a serious breath for 
the construction industry. Third- we of-
fer three options for selecting contrac-
tors. The first is this to be done for each 
building in a separate open procedure. 
The second – an open procedure with 
many lots, so that individual companies 
can apply. The third is a framework 
agreement with many companies but 
again the requirement is for a company 
to make a building. We give an opportu-
nity for the so-called engineering, but it 
is not obligatory.
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„Мърсисайдци“ сразиха „Тотнъм“ в дербито на 25-ия кръг

Бокс Ски

Тенис

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Ливърпул” спечели до-
макинството си срещу 
„Тотнъм” с 3:2 в мач от 
25-ия кръг на Английската 
висша лига. И двата отбо-
ра започнаха мача напада-

телно. Първо вратарят на 
„шпорите“ Лорис трябваше 
да спасява удар на Стъ-
ридж, а впоследствие шут 
от пряк свободен удар на 
Джерард мина над греда-
та. 

В 15-ата мин Стъридж 
овладя дълго подаване на 
Миньоле и насочи топка-

та към Маркович, който 
отбеляза за 1:0. „Тотнъм” 
отвърна в 26-ата мин, 
когато Ламела изведе на 
чиста позиция Кейн, който 
с прецизен шут отбеляза 
за 1:1. В края на полувреме-
то Стъридж се възползва 
от разбъркване в наказа-
телното поле и с ефектен 

удар с пета удари гредата 
на Лорис.

Второто полувреме за-
почна силно за „Ливърпул”. 
В 52-ата мин Стъридж на-
върза няколко защитници 
и бе повален в противни-
ковото наказателно поле 
от Роуз. Последва дузпа, 
която Джерард реализира 

за 2:1. „Шпорите“ отвърна-
ха с шут на Ламела, отра-
зен от Миньоле. В 61-ата 
мин Ериксен изпълни точен 
пряк свободен удар, топка-
та бе избита от Миньоле, 
но при добавката Дембеле 
отбеляза за 2:2. Така се 
стигна и до решителна-
та 83-та минута. Тогава 

Лалана изведе по отличен 
начин Балотели, който от-
близо отбеляза първия си 
гол в английския шампио-
нат за „Ливърпул”, офор-
мяйки крайното 3:2. След 
този резултат „Ливърпул” 
е на 7-о място с актив от 
42 точки, докато „Тотнъм” 
е на 6-о с 43.

Лионел Меси продължава да по-
стига рекорди в легендарната си 
кариера. В последния мач на неговия 
отбор „Барселона” срещу „Атлети-
ко” (Билбао) Меси реализира своя гол 
номер 23 през сезона в Ла Лига. Така 
той се превърна в едва втория фут-
болист, който успява в 7 поредни се-
зона да отбележи по 23 гола в мес-
тен шампионат. До този момент 

това постижение се държеше едно-
лично от легендарния нападател на 
Германия и „Байерн” (Мюнхен) Герд 
Мюлер. Това постижение германе-
цът постигна между 1971 и 1978 г.

Припомняме, че през 2012 г. ар-
жентинецът успя да счупи рекор-
да на Мюлер за най-много голове в 
рамките на една година. Меси успя 
да отбележи 90 гола през година-

та, подобрявайки постижението на 
германския нападател, който през 
1972 г. успя реализира 85 попадения. 

Апелативната ко-
мисия на УЕФА промени 
наказанието на Бълга-
рия за ексцесиите по 
трибуните по време на 
европейската квалифи-
кация с Хърватия ми-
налата година, съобщи 
официалният сайт на БФС. Първоначално Дисципли-
нарната комисия на европейската футболна центра-
ла наложи рекордната глоба от 95 хил. евро на БФС 
заради поведението на част от публиката в сектори-
те Б и Г. Българският футболен съюз обжалва и след 
разглеждане пред Апелативната комисия, където пък 
за увеличение на санкцията пледира и дисциплинарен 
инспектор на УЕФА, нейният размер беше променен.

Според новото решение БФС ще трябва да плати 
30 хил. евро глоба, но за следващия домакински мач 
на А националния отбор ще бъдат затворени 4 блока 
– №17 в сектор Б, както и №34, 39 и 40 в сектор Г. 
След разглеждане на видео запис членовете на Апе-
лативната комисия са преценили, че в тези блокове 
са възникнали проблемите със сигурността по време 
на мача България – Хърватия.

Кубрат Пулев обяви, че е пре-
подписал с немските промоутъ-
ри „Зауерланд“. Кобрата обаче 
има нов треньор – българският 
боксьор ще работи с Ули Вегнер, който е 
тренирал много именити шампиони. Ос-
вен това Пулев обяви и амбициите си за 
бъдещето – основната му цел ще е от-
ново да спечели правото да бъде претен-
дент номер 1 за световната титла. 

„Доскоро Ули Вегнер работеше със 
световния шампион в полутежка катего-
рия Марко Хук. В момента тренира Артур 

Абрахам – световен шампион в супер-
средна категория“, се казва в съобщение, 
публикувано на официалната страница на 
Кубрат Пулев във Facebook. „Основната 
цел е Пулев отново да спечели правото 
да бъде претендент №1 за световната 
титла. По всяка вероятност поясът, кой-
то ще бъде атакуван пак, ще бъде във 
версия Международна боксова федерация 
(IBF)”, се казва още в съобщението.

Отборът на Австрия 
спечели златото в от-
борното състезание по 
ски алпийски дисциплини 
във Вейл, САЩ. Марсел 
Хиршер, Ева-Мария Брем, 
Ми хаела  Кирхгасер  и 
Кристоф Нойсиг донесоха 
успеха на страната си, 
побеждавайки с 3:1 точки 
Канада на финала. Шве-
дите спечелиха бронзови-
те медали, побеждавайки 
Швейцария с 3:1. Предста-

вителите на домакините 
от САЩ пък отпаднаха 
още на четвъртфиналите 
в надпреварата. Австрий-
ците спечелиха за трети 
път световната титла. 
По пътя си към финала Ав-
стрия отстрани Арженти-
на, Норвегия и Швейцария. 

Президентът на Между-
народния олимпийски ко-
митет (МОК) Томас Бах 
заяви, че се водят прего-
вори с Международната 
федерация по ски отбор-
ното състезание да бъде 
включено в Олимпийските 
игри.

Първата ни ракета при 
мъжете Григор Димитров 
запази 11-ото си място в 
световната ранглиста по 
тенис. 23-годишният Ди-
митров, който не участва 
в турнири през миналата 
седмица, остана с актив 
от 3465 точки. Шампио нът 
от Откритото първен-
ство на Австралия Новак 
Джокович (Сърбия) е убеди-
телен водач в класацията 

Световният шампион в супертежка 
категория Владимир Кличко разкри, че е 
отхвърлил умопомрачителна оферта от 
100 млн. долара, за да се бие с брат си 
Виталий. Украинският боксьор каза, че из-
вестният промоутър Дон Кинг му е пред-
ложил големия чек, за да се изправи срещу 
брат си, но той е отказал.

„Ще те направя богат”, ми каза той. 
Много пъти ни е било предлагано да се 
бием един срещу друг, но сме обещали на 
майка ни, че никога няма да го направим“, 
сподели Владимир Кличко.

„Тя ни каза: може да се боксирате, но ми 

обещайте, че никога няма да е един срещу 
друг. Парите не са всичко в живота. Аз 
обичам брат си толкова много“, заяви още 
боксьорът, който през ноември нокаутира 
българина Кубрат Пулев. Владимир Кличко 
притежава поясите във версиите WBA, 
IBF, WBO и IBO, като има 63 победи и 3 
загуби на професионалния ринг. Брат му 
Виталий е кмет на Киев. Със своите 17 
поредни защити по-малкият от братята 
Кличко се нарежда на трето място във 
вечната класация в супертежка катего-
рия, като повече от него имат само Джо 
Луис (25) и Лари Холмс (20).

Френската легенда Зинедин Зидан 
ще води „Реал” (Мадрид) след време, 
убеден е бившият играч на столича-
ните Мичел. Самият той е считан от 
мнозина за сериозен кандидат за пос-
та, след като натрупа опит начело на 
„Севиля” и „Олимпиакос”, но според него 
шансовете му са доста малки. „Няма 
да бъда следващият кандидат. Тук не 
става въпрос, че не съм квалифициран 
или че не искам. Това обаче не зависи 
нито от мен, нито от резултатите. 
Аз просто смятам, че „Реал” готви 
Зидан да бъде техният треньор след 
време”, заяви Мичел. Французинът из-

кара миналия сезон като помощник на 
Карло Анчелоти, а през този води Б 
отбора на „кралския клуб”, за да трупа 
опит. Според Мичел Карло Анчелоти е 
идеален за поста в момента. 

„Той е перфектният човек за по-

зицията. Не иска да бъде център на 
внимание. Работил е успешно при пре-
зиденти като Берлускони и Абрамович 
и знае много добре какво трябва да 
прави”, споделя Мичел. 

Относно своето уволнение от 
„Олимпиакос” коментира: „Това бе ре-
шение, взето от президента и соб-
ственика, и не ми остава нищо друго, 
освен да го приема. Разочарован съм, 
че не успях да довърша работата си, 
защото смятам, че се справих добре 
през последните 2 години. Трябва оба-
че да се съобразя с желанието на бо-
совете.”

Ф
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с 13 045 точки. На второ 
място е Роджър Федерер 
(Швейцария) с 9205 точки, 
а трети е Рафаел Надал 
(Испания) с 5745 точки. В 
същото време най-добрата 
ни тенисистка Цветана 
Пиронкова не падна от 50-
ото си място в света на 
женския тенис.

27-годишната Пирон-
кова, която не участва в 
турнири на WТА през ми-
налата седмица, остана с 
актив от 991 точки. Елица 
Костова се завърна в топ 
200 на класацията. Тя се 
изкачи с 10 места и вече 
е 197-а с 261 точки. Петя 
Аршинкова записа ново ре-

кордно класиране в карие-
рата си, като вече е 725-а 
с 21 точки.

Шампионката от От-
критото първенство на 
Австралия Серина Уилямс 
(САЩ) е номер 1 в света с 
9776 точки. Втора е фина-
листката в „Мелбърн Парк“ 
Мария Шарапова (Русия) с 
8210 точки, а трета оста-
на Симона Халеп (Румъния) 
с 6571 точки.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ ОБЩИНИИНТЕРВЮ 

ЧАВДАР – малката 
община на 
Средногорието

Арецо – 
най-богатият 
град в Тоскана

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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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,  
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Румяна Кръстева

Конят и човекът са 
свързани открай време. Да 
припомним само Алексан-
дър Македонски и верния му 
спътник в покоряването на 
половината свят - Буцефал.

Днес конят запазва 
своята функция на тегли-
телна и транспортна сила 
в някои страни.  От два 
века насам обаче благород-
ното животно има и още 
една роля – на главен герой 
в различни състезания във 
всички краища на планета-
та. Сумарно към момента 
общият награден фонд от 
тези надпревари възлиза на 
3 млрд. евро за година. Мно-
го пари, които говорят за 
сериозен бизнес и съответ-
но - за сериозни средства, 
за да притежаваш някой от 
най-елитните коне. 

Най-скъпите еднократни 
трансфери

Грийн Мънки – името 
(Зелена маймуна) и визията 

на великолепното животно 
са пълен оксиморон.  През 
2006 красавецът бе оце-
нен на 16 000 000 долара. 

13 100 000 долара – толкова 
пък са похарчени за расовия 
Сиатъл Денсър, потомък на 
Ниджински Втори (шампион 
от Triple Crown).  Чисто-
кръвният арабски жребец 
Мейдан Сити е продаден за 
11 700 000 долара. „Само” 10 
200 000 долара струва Снаа-
фи  - син на известния шам-
пион и победител в редица 
гонки Нортърн Денсър. Ос-
нователите на Световната 
купа в Дубай – шейховете 
от фамилията Ал Мактум, 
обаче рязко вдигат летвата 
на трансферите. Например  
един от тях – Мохамед, хар-
чи средно по 21 млн. долара 

годишно за собствената си 
селекция от расови жребци. 
Най-високата сума е плате-
на за четиригодишния Френ-
кел, победител в Champions’ 
Stakes в Аскот (общо с 14 
титли), станал собстве-
ност на саудитския принц 
Халил Абдула срещу косми-
ческите 200 млн. долара. 
Конят не е пускан на състе-
зания и очевидно задачата 
му е да стане родоначалник 
на цяла фамилия шампиони. 
Че това е печеливш бизнес, 

доказва и една друга легенда 
на хиподрума, оценена на 6 
млн. долара (рекорд за 70-те 
години на миналия век) - Се-
кретариат,  оставил след 
себе си 600 потомци. Колко 
е общият приход от продаж-
бите им, може единстве-

но да се гадае, след като 
наследникът му Canadian 
Bound  едва 12-месечен бил 
оценен на 1,5 млн. долара. 

Продаден – първи,  
втори... 29-и път

Расовите коне са обект 
на интерес преди всяко 
състезание от първа лига 
(G1), поради което често 
сменят собствениците си. 
За улеснение на заинтере-
сованите купувачи всяка 

година се изготвят топ 
листи, отразяващи обща-
та им цена за всички осъ-
ществени продажби. Ето и 
някои от имената за Север-
на Америка в топ 150 през 
2014 г. за млади коне над две 
години. Начело е War Front 
срещу 7 трансфера на обща 
стойност 18,5 млн. долара. 
Следват Tapit - 13, 470 (10 
продажби), и  Distorted Humor  
- съответно 6,115 млн. (6). 
Не много надолу обаче е  
Skat Daddy с цена от 3,166 
млн., калкулирана, след като 
е сменил 29 собственици! 

Българският удар

се казва Момент. Купен 
е от руснаците за скром-
ните 10 000 лв. Въпреки че 
руската страна се е опита-
ла да си го върне обратно, 
в крайна сметка с реше-
ние на държавно ниво през 
80-те години България го 
трансферира в САЩ срещу 
половин милион долара, къде-
то той става един от родо-
началниците на арабските 
стада там.

Грийн Мънки

Френкел

Сиатъл Денсър Мейдан Сити Снаафи

Строителите имат важна роля 
за успешното приключване на ПРСР

Васил Грудев, зам.-министър 
на земеделието и храните:
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Питам дъщеря си:

– Как по дървото можеш 
да разбереш посоките  
на света?

– Елементарно,  
елха – север, палма – юг.

Замразяват 
плаванията по 

програмите

***

Адският 
транспорт



40 СТРОИТЕЛ петък, 13 февруари 2015

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


