
Елица Илчева

Националната програма за 
енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради вече е 
факт. От 2 февруари, понеделник, 
общините приемат заявления за 
участие, след като ден по-рано 
влезе в сила правителственото 
постановление с методически-
те указания, които уреждат реда 
за кандидатстване и за избор на 
изпълнители. Регионалният ми-
нистър Лиляна Павлова предприе 
широка разяснителна кампания в 
страната, в която се включиха и 
депутати, областни управители и 
кметове. 

Програмата е най-мащабната 
инициатива за мерки за енергийна 
ефективност у нас. Тя е насочена 
към общо над 70 000 стоманобе-
тонни енергийно неефективни  
сгради в 265 общини.  

За КСБ успешното реализиране 
на програмата е от изключител-
но значение, Камарата участва в 
подготовката на методиката и в 
изготвянето на типовите тръж-
ни процедури. От браншовата 
организация настояват схемата 
да бъде изпълнявана основно от 
малките и средните строителни 
фирми. 

Във връзка със старта на 
програмата през седмицата ще 

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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www.leo-bg.com

Това е най-мащабният проект за обновление на многофамилни 
жилищни сгради, изпълняван у нас 
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ИНТЕРВЮ
ЗАКОНЪТБожидар Лукарски, 

министър на икономиката: 

Имаме амбицията да 
въведем е-търгове 
до средата на 2015 г.
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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
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се проведе  работна среща на ми-
нистър Павлова с разширения УС  
на КСБ.

Найден Зеленогорски, председател 
на парламентарната Комисия по 
регионална политика, 
благоустройство 
и местно 
самоуправление:

Законодателно ще 
обезпечим изграждането 
на инфраструктура
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ГОРЕЩИ ТУХЛИ

В близкото историческо минало, ко-
гато в Ловеч и София се произвеждаха 
прочутите нашенски мотопеди „Балкан”, 
беше много престижно всеки млад момък 
да качи на задната седалка момичето си. 
Почти както сега на 1000-кубиковите 
японски машини…

Но мотопедчето струваше бая пари, 
а за един десетокласник, който получава-
ше по 2 лв. джобни на ден – непостижима 
мечта.

В Тухларната фабрика за три месеца 
временно наемаха и такива като мен. 
Здрав, прав момък, за когото 50-те лице-
ви опори и толкова набирания на лоста не 
бяха проблем, нямаше как да се уплаши от 
работа. И избрах да работя най-добре пла-
тената, но и най-тежката дейност – ва-
денето от ринга на току-що изпечените 
тухли.

Падна ми се партньор един здравеняк 
от Шоплука, който с едно движение на ръ-
цете взимаше по десет тухли наведнъж 
и ги мяташе на извозващата лента. Дви-
жението се повтаряше до безкрай. Върху 
дланите и палците си той беше надянал 
едни предпазители от транспортна лен-
та, за да не прогори кожата му. Нещо като 
задължителна техника на безопасността.

Задух, жега… Това 40 градуса си беше 
някаква мечта. Работехме 45 минути, по-
сле 15 минути отивахме да пием на корем 
разбито кисело мляко със сол от едно 
хладилно приспособление с кранче. Някои 
пушеха по цигара. И така до следващия 
камион, който заминаваше по строежите.

Обедната почивка беше един час. Дос-
татъчно време, за да направим по няколко 

тегела из студената вода на близкия на-
поителен канал от яз. „Искър”, да отмием 
червения прах от телата си, да ударим по 
един гребен на косите си и да обядваме. 
Добре ни хранеха. Две супи, две втори и по 
три десерта. Заедно с по две порязаници 
хляб със салам и кашкавал между тях за 
после, като огладнеем.

„Храним ви като летци изтребители”, 
подсмихваше се леля Малинка, майстор 
готвачът, чийто син по това време кан-
дидатстваше във Военновъздушното учи-
лище в Долна Митрополия, та тя малко 
разбираше и от авиация.

После се връщахме в пещта. Аз започ-
нах отначало да вдигам по четири тухли, 
на втория месец – по шест, а в края на 
моето тухларно време – и по осем. Онзи, 
шопа от близкото село, така и не успях 
да стигна. Неговите десет тухли и сега 
са пред очите ми – с един замах, с едно 
пестеливо движение и – хоп…

Когато ми платиха и за третия ме-
сец и отидохме с баща ми да видим тези 
„Балкан”-чета, оказа се, че съм изработил 
за… двете гуми. 

После? После баща ми с железничар-
ската заплата се бръкна дълбоко и първи-
ят ми мотопед стана факт. На седалката 
имаше място и за едно момиче…

След това карах различни мотоцик-
лети, даже станах и състезател по мо-
токрос, но тази ловешка машинка и тези 
горещи тухли, с които построихме Бълга-
рия, остават като червена нишка в съз-
нанието ми.

   От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

ДО
Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

Уважаеми д-р Тренчев, 

Приемете моите и на членовете на Управителния съвет на Камарата на 
строителите в България най-искрени поздрави по случай 60-годишния Ви юби-
лей. Вашият принос за демократичното развитие на страната е безспорен, 
както и лидерското място като председател на една от най-авторитетните 
синдикални организации у нас, незаобиколим фактор в тристранния диалог и 
гарант за правата и интересите на работниците и служителите. Диалогът 
между КТ „Подкрепа” и КСБ винаги е бил конструктивен и с взаимно уважение, 
какъвто се надяваме да остане и за в бъдеще. 

Пожелавам Ви много здраве, нови успехи, радост и лично щастие! 
Продължавайте да работите все така всеотдайно за просперитета на 

нашата страна!

София     Инж. Светослав Глосов
8 февруари 2015 г.    Председател на УС на КСБ 

Уважаеми инж. Терзиев, 

Приемете моите и на колегите от УС на Камарата на строителите в Бъл-
гария най-искрени пожелания по повод Вашия рожден ден.

Бъдете съпътстван от нестихващ ентусиазъм и енергия за работа, с кои-
то да допринасяте за развитието на строителния сектор и утвърждаването 
на КСБ като най-авторитетната браншова организация. 

Желая Ви от сърце здраве и нови професионални успехи!

София     Инж. Светослав Глосов
4 февруари 2015 г.    Председател на УС на КСБ

ДО 
ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ, ЧЛЕН НА УС НА КСБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ „ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО“ КЪМ КСБ
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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 

ДО 
ИНЖ. ТОДОР ТОПАЛСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ 

Уважаеми инж. Топалски, 

Приемете моите и на УС на Камарата на стро-
ителите в България най-искрени пожелания за Ва-
шия рожден ден! Като един от основателите на 
КСБ през годините работихте усилено за утвър-
ждаването на браншовата организация на стро-
ителите на местно, национално и международно 
ниво. Учехте нас, по-младите Ви колеги, на профе-
сионализъм и етичност в сектора. 

Сега като председател на Националния клуб на 
строителите ветерани събирате безценния опит 
на членовете на клуба, за да е полезен на поколени-
ята. Искам да Ви уверя, че УС на КСБ ще подкрепя 
Вашата дейност и инициативите на строителите 
ветерани.

Желая Ви много здраве, радост и лично щастие! 

София  Инж. Светослав Глосов
9.02.2015 г.  Председател на УС на КСБ

 ДО
   ИНЖ. ТОДОР ТОПАЛСКИ,
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТОПАЛСКИ,

Членовете на Управителния съвет, твоите коле-
ги и сътрудници те поздравяваме с рождения ти ден 
и ти желаем много здраве, повече радостни мигове 
в бъдещите години и  успехи в ръководения от теб 
Национален клуб на строителите ветерани.   

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

9.02.2015 г.         

НКСВ
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

Невена Картулева

Влизането на България 
в шенгенското простран-
ство беше във фокуса на 
дискусиите по време на 
представянето на прио-
ритетите на латвийско-
то председателство на 
Съвета на ЕС от посла-
ника на страната у нас – 
Н. Пр. Илгварс Клава, пред 
народните представители 
от комисиите по външна 
политика и по европей-
ски въпроси и контрол на 
европейските фондове. В 
заседанието, открито от 
председателя на парламен-
та Цецка Цачева, участва 
и вицепремиерът по коорди-
нация на европейските по-
литики и институционални-
те въпроси Меглена Кунева. 
„За Шенген, както за всяко 
друго нещо в ЕС, трябва да 
се воюва. Темата е въпрос 
на сигурност и по-добра 
икономика за нас. Предла-
гам да работим по екшън 
план, за да можем да обеди-
ним усилията си и присъе-
диняването ни към Шенген 
да се случи“, заяви тя. 

Цецка Цачева също 
подчерта, че за общата 
европейска сигурност е 
от изключително значение 
България да бъде част от 
тази зона. Председателят 

на Народното събрание 
поясни, че страната ни 
високо оценява изразена-
та подкрепа на Латвия за 
присъединяването ни към 
Шенген. Темата беше до-
пълнена и от председателя 
на парламентарната Коми-
сия по европейски въпроси 
и контрол на европейските 
фондове Светлин Танчев, 
който заяви, че няма как 
Европа да е по-конкурент-
на, без България и Румъния 
да се присъединят към сво-
бодното пространство. 
„Въпросът е политически 
и ще сме благодарни да 
получим вашата подкрепа“, 
обърна се Танчев към лат-
вийския посланик. 

В изложението на при-

оритетите за председа-
телство на Съвета Н. Пр. 
Илгварс Клава коменти-
ра енергийните въпроси, 
като посочи, че България 
и Латвия си приличат по 
отношение на доставките 
и диверсификацията. „Ние 
също зависим от един мо-
нопол и един доставчик, но 
управляващите се борят 
за диверсификация и за по-
голяма сигурност“, уточни 
той. 

Посланикът увери, че 
в председателството на 
общността страната 
му ще се представи като 
прагматичен и честен бро-
кер и като добър мениджър. 
От изслушването му ста-
на ясно, че подготовката 

за поемането на позиция-
та е струвала на държав-
ния бюджет около 100 млн. 
евро. „Не бих казал, че това 
е най-евтиният възможен 
модел, но не е най-скъпият. 
Причина за високата смет-
ка е тежката икономиче-
ска криза през последните 
години, заради която бяха 
съкратени много служите-
ли, а впоследствие за пред-
седателството трябваше 
да се назначат нови хора“, 
призна Клава. 

Припомняме, че на 1 
януари 2015 г. Латвия пое 
председателството на Съ-
вета на ЕС и декларира, че 
ще работи за конкурентна, 
дигитална и ангажирана 
Европа. 

Мирослав Еленков

5 са основните приори-
тета, по които ще работи 
министърът на икономика-
та Божидар Лукарски. Това 
стана ясно на пресконфе-
ренция, на която той пред-
стави екипа си и основни-
те цели пред ръководеното 
от него министерство. За-
дача номер едно е улеснява-
не на бизнес средата чрез 
въвеждане на електронно 
участие при обществени-
те поръчки. Приоритет но-
мер 2 в списъка на Лукарски 
е насърчаването на малкия 

и средния бизнес у нас. На 
трето място е записано 
максималното и прозрачно 
усвояване на европейските 
средства. Насърчаването 

на инвестициите в сек-
тори с висока добавена 
стойност е четвъртата 
задача на икономическото 
министерство. На послед-

но място, но не и по важ-
ност беше посочено съз-
даването на липсващата 
връзка между бизнес и об-
разование чрез въвеждане 
на дуалната система.

За международната 
търговия и търговските 
представителства на 
страната ни ще отгова-
ря зам.-министър Любен 
Петров, а насърчаването 
на инвестиции е поверено 
в ръцете на другия зам.-ми-
нистър - Даниела Везиева. 

Повече за приорите-
тите на икономическото 
ведомство на стр. 6-7.

Снимки Денис Бучел
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Невена Картулева

Приоритетни за прави-
телството 99 законопро-
екта са включени в зако-
нодателната му програма 
за първото полугодие на 
2015 г., приета от Минис-
терския съвет на редовно-
то му седмично заседание. 
Сред тях са предложения 

за промени в електронно-
то управление, управле-
нието на средствата от 
ЕС, гарантиране незави-
симостта на съдебната 
система, реформата в 
областта на здравеопаз-
ването и др.

Планират се измене-
ния в 68 закони и кодекси. 
Едно от тях е за Регистър 
БУЛСТАТ, като с него ще 
се създаде възможност за 
приемане на изискуемите 
документи по електронен 
път по отношение на за-
дължения за информира-
не. С промени в Закона за 
съдебната власт ще се 

въвеждат мерки за про-
дължаване на реформата 
в сектора. 

Изменени я  ще  има 
също в Кодекса на труда – 
с тях ще отпадане утвър-
ждаването на график за 
ползване на платен годи-
шен отпуск в предприятия 
с под 10 души персонал. 
Законът за водите ще 
бъде коригиран с цел съз-
даване на единен контро-
лен орган по отношение 
техническата изправност 
на язовирните стени. На 
промени подлежат още за-
коните за енергетиката и 
за туризма.

По време на заседа-
нието на кабинета беше 
разгледан и законопроект 
за фискален съвет и ко-
рективни механизми. Той 
е част от новото законо-
дателство, което прави-
телството ще предложи 
на парламента за прие-
мане. Екипът на Минис-
терството на финансите 
ще предложи също кодекс 
за застраховането, закон 
за възстановяване и пре-
структуриране на кредит-
ни институции и инвести-
ционни посредници и закон 
за счетоводството, въ-
веждащи в националната 

нормативна уредба раз-
поредбите на европейски 
директиви.

Министерството на 
правосъдието ще внесе 
законопроекти за европей-
ската заповед за защита; 
за признаване, изпълнение 
и изпращане на актове за 
налагане на мерки за про-
цесуална принуда, различ-
ни от мерките, изискващи 
задържане за физическите 
лица и за мерките за под-
крепа. 

Вицепремиерът по 
европейските фондове 
и икономическата поли-
тика ще предложи зако-

Невена Картулева

Изяснена е собстве-
ността на 253 от описа-
ните в началото на декем-
ври миналата година 268 
язовира с неустановени 
притежатели. Контролът 
върху останалите 15 водо-
хранилища е поет от об-
ластните управители. Това 
е съобщила министърът на 

околната среда и водите 
Ивелина Василева по вре-
ме на правителственото 
заседание, става ясно от 
стенограма, качена на сай-
та на Министерския съвет. 
Тя е уточнила, че по време 
на наводненията не е имало 
сигнали за проблеми с тех-
ническото състояние на 
тези съоръжения.

Василева е информирала 

колегите си, че изготвените 
промени в Закона за водите 
са на етап междуведомстве-
но съгласуване. С тях се оп-
ределя единният държавен 
контролен орган, който да 
следи за състоянието на 
хидротехническите съоръ-
жения на територията на 
страната – Държавната 
агенция по метрологичен и 
технически надзор, и се въ-

нопроект за управление 
на средствата от ЕС. С 
него ще се въведе трайна 
уредба за регулиране на 
отношенията в сферата 
на използване на сред-
ствата от ЕСИФ, като 
се осигури необходимо-
то ниво на стабилност и 
предвидимост за участни-
ците в процеса.

Законопроектът за 
енергийната ефектив-
ност, изготвен в Минис-
терството на енергети-
ката, вече е в Народното 
събрание. Нормативният 
акт за представителите 
по индустриална собстве-
ност ще бъде предложен 
от министъра на иконо-
миката. Във ведомството 
се разработва също нов 
Закон за техническите из-
исквания към продуктите. 
Два нови закона ще внесе 
за разглеждане и минис-
търът на транспорта, ин-
формационните техноло-
гии и съобщенията. Те са 
свързани с електронната 
идентификация и е-упра-
влението.

вежда яснота по отношение 
на отговорността на соб-
ствениците и операторите 
на язовирите.

По темата за наводнени-
ята от последните дни пред 
министрите е докладвал и 
министърът на вътрешните 
работи Веселин Вучков, ста-
ва ясно от стенограмата. 
Той е уточнил, че първото 
заседание на формираната 
междуведомствена коми-
сия за тази година ще бъде 
в края на февруари и прио-
ритетно ще се насочват 
средства за превенция при 

наводнения. Министърът е 
подчертал, че звеното има 
за цел да възстановява пре-
ди всичко публична инфра-
структура – държавна или 
общинска, а не толкова да 
възмездява разрушения вър-
ху частни постройки. Годиш-
ният бюджет на комисията 
е около 70 млн. лв., а към мо-
мента в нея са внесени ис-
кания за над 410 млн. лв. „Ще 
приоритизираме нещата, 
така че да откликнем и на 
кметовете, и на областни-
те управители, а и в случа-
ите на неотложност – и на 

Десислава Бакърджиева

Общините, пострадали от последните 
наводнения, могат да кандидатстват за 
финансова помощ от Фонд „Солидарност” 
на Европейския съюз (ФСЕС). Те трябва да 
подадат документи до 26 март 2015 г. Това 
съобщи зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството и ръково-
дител на Управляващия орган на Оператив-
на програма „Регионално развитие” (ОПРР) 
Деница Николова. Зам.-министърът на въ-
трешните работи Филип Гунев, областните 
управители и кметовете на всички засег-
нати области и общини от наводненията 
и ураганните ветрове в страната вече 
са информирани за процедурата. Николова 
е изпратила писмо до всички, в което са 

описани установеният ред относно съби-
ране и предоставяне на информация за на-
стъпилите щети от природните бедствия 
и следващите стъпки. В документа е по-
сочено, че Управляващият орган на ОПРР 
събира заявленията за подпомагане, както 
и отговаря за управлението и контрола на 
отпуснатите средства за отстраняване 
на щетите. Националният координатор на 
помощта трябва да получи от МВР цялата 
необходима информация. Дан ните трябва да 
съдържат описание на общите щети, причи-
нени от природното бедствие, прогнозни-
те разходи, възможностите за национални 
и международни източници на финансиране. 
Задължително трябва да се включат и све-
дения, дали има обществено и частно за-
страхователно покритие.

Създават нормативен акт за управление на средствата от ЕС, единен 
контролен орган ще следи за техническата изправност на язовирните стени

Тревожни данни, свър-
зани с развитието на 
младежта у нас, както 
и мерки за решаване на 
проблема, ще обяви зам.-
министърът на младежта 
и спорта Калин Каменов. 
Пресконференцията ще 
се проведе днес в сграда-
та на ведомството.

На брифинга ще бъде 
представен доклад на Ин-
ститута за социални из-
следвания и маркетинг за 
ефекта от прилагането 
на младежките политики 
у нас. Данните от проуч-

ването сочат, че млади-
те хора у нас са на първо 
място в Европа по пока-
зателя NEEDs – не правят 
нищо в свободното си 
време, не търсят възмож-
ности за придобиване на 
нови умения и знания или 
за професионална реали-
зация. Повечето от тях 
не познават програмите 
за квалификация и прек-
валификация, за старт 
в кариерата или бизнеса 
и никога не са ползвали 
услугите на бюрата по 
труда.

Проверки на Минис-
терството на младежта 
и спорта показват още, 
че информационните кам-
пании и консултациите 
на много от неправител-
ствените организации, 
които усвояват европей-
ски средства за провеж-
дането им, не достигат 
до целевите групи и чес-
то не водят до конкретни 
резултати. 

Интервю със зам.-ми-
нистър Калин Каменов 
можете да прочетете на 
стр. 26 – 27.

хората, които пострадаха 
от тези бедствия”, съобщил 
е Вучков.

Темата е коментирал и 
вицепремиерът по европей-
ските фондове и икономи-
ческата политика Томислав 
Дончев. Той е допълнил, че 
до момента има заведени 17 
проверки и досъдебни произ-
водства по всички регистри-
рани случаи – незаконна сеч, 
незаконни постройки, лошо 
стопанисване на язовири. „И 
аз се надявам прокуратура-
та бързо да завърши тези 
случаи. Както и съм убеден, 
че това едва ли е целият 
спектър от виновни”, допъл-
нил е Дончев.

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

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

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

ВАШАТА ВЕДОМСТВЕНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

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

Свилена Гражданска

„Кръстова вада“ и „Ма-
настирски ливади“ са сред 
кварталите, където липса-
та на изградена канализа-
ция най-сериозно се усеща. 
По предварителни данни 
над 80 млн. лв. са необхо-
дими за отчуждаване и над 
45 млн. лв. за строител-
ство на мрежата в двата 
квартала. Поради огромния 
брой имоти, които трябва 
да бъдат отчуждени, и по-

ради значителния финансов 
ресурс, който е необходим 
за изплащането им, се 
предвижда изграждането 
да се извърши поетапно. 
Това съобщиха от Столич-
ната община.  

През тази година за-
почва поетапното отчуж-
даване на над 160 имота в 
„Кръстова вада-запад” по 
трасетата на двата глав-
ни канализационни клона 
– по ул. „Емилиян Станев” 
и по ул. „Никола Крушкин-

Чолака”.
В „Манастирски лива-

ди-изток” процедурите 
също ще стартират през 
2015 г., а след приключване-
то им ще започне и изграж-
дането на 5 канализацион-
ни колектора.

От пресцентъра на 
Столичната община под-
чертават, че инфраструк-
турните обекти се из-
пълняват изключително 
тежко. Технологичното 
време, което е необходи-

Общината започва отчуждаване на терени 
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Роза Никова, 
ОП на КСБ - Кюстендил

На заседание на по-
стоянната Комисия по 
заетост към Областния 
съвет за развитие в Кюс-
тендил бе приет план-при-
емът на училищата в райо-
на. На срещата присъства 
и инж. Светослав Борисов, 
председател на ОП на КСБ 
- Кюстендил. 

„Даваме достатъчно 
широк спектър за възмож-
ности за кандидатстване”, 

отбеляза Радостина Нова-
кова, началник на Регионал-
ния инспекторат по обра-
зование. Съгласуваният 
план-прием за 2015/2016 е 
съобразен с потребности-
те от подготовка на кадри 
за приоритетите в плано-
вете за икономическо раз-
витие на областта. 

В сектор „Строител-
ство“ в община Бобов дол 
ще има паралелки по спе-
циалности „Електроенер-
гетика“ - дневна и задочна 
форма на обучение, „По-

мощник в строителство-
то“, „Основни довършител-
ни работи“, „Монтажник 
на ВиК мрежи“, „Вътрешни 
ВиК мрежи“ с дневна форма 
на обучение.

В  Кюстендил ще има 
прием за заварчик. Курсът 
ще е вечерен. Предлага 
се обучение и по разви-
тие на транспортната 
инфраструктура и опти-
мизиране на енергийната 
инфраструктура, разнооб-
разяване на регионалната 
икономика и други.

Мирослав Еленков

Близо 2000 клиенти на 
ЧЕЗ са се възползвали от 
услугата „Персонален съ-
ветник“ от въвеждането 
й през декември 2013 г. до 
момента. Това става ясно 
от прессъобщение на ком-
панията. 

Услугата предоставя 
възможност за разсрочено 
плащане на фактурите за 
електроенергия и е създа-
дена в помощ на потреби-
телите, които изпитват 
затруднения с посрещане-

то на разходите си за ток. 
Периодът за изплащане и 
размерът на вноските се 
определят в личен разговор 
с клиента и са съобразени 
с индивидуалните му въз-
можности.

„За много хора услугата 
е облекчение, тъй като им 
дава повече време и въз-
можности за посрещане 
на разходите за електро-
енергия. Това е особено 
ценно през отоплителния 
сезон, когато по-голямо-
то потребление води до 
по-високи сметки“, каза 

Димчо Станев – директор 
„Обслужване на клиенти“ в 
„ЧЕЗ България“ ЕАД. Сред-
ният размер на фактурите, 
за които клиентите заявя-
ват разсрочванe, е 150 лв., 
като те се разпределят в 
3 до 6 месечни вноски.

Заявления за „Персона-
лен съветник“ могат да се 
подават в центровете за 
обслужване на клиенти на 
компанията. Продължава 
да бъде в сила и времен-
ното удължаване на срока 
за безлихвено плащане на 
сметките от 10 на 20 дни. 

мо за подготовката на 
проект, без значение дали 
неговото финансиране е 
европейско, национално или 
със собствени средства, е 
между две и четири годи-
ни. Трудностите, които се 
срещат, са от различно 
естество, но най-чести-
те проблеми са свързани с 
градоустройствените про-
цедури и с  отчуждаването. 

Към 2006 г. 30% от те-
риторията на София нямат 
канализация. Към настоящ-
ия момент над 90% от тях 
вече имат идейни проек-
ти, а част от населените 

места имат и работни. 
Средствата, които са не-
обходими за реализация на 
канализация в територии-
те, където тя липсва, са 
над 1 млрд. лв. 

„И през следващите 
години усилията ни ще са 
насочени към изпълнението 
на проекти, свързани с из-

граждане на канализация и 
подобряване на водоснабдя-
ването. Въпреки ограниче-
ния финансов ресурс за нас 
е важно да продължим да 
работим в посоката, коя-
то следваме последните 
8 години“, се казва още в 
прессъобщението на Сто-
личната община.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

МАГИЯТА НА ПАНЕГА - 
ДОЛИНАТА НА ФЕНОМЕНИТЕ

„Магията на долината на Панега“ е съвместен 
проект на три малки общини – Луковит, Яблани-
ца и Червен бряг. Общата стойност на проекта е 
460  122 лв. и е финансиран по Оперативна про-
грама „Регионално развитие 2007 – 2013”, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие.
Трите общини са свързани от р. Златна Панега – 
единствената река у нас с уникален смарагдов 
цвят. Нежните синьозелени багри на водата са се 
образували от разтворения калциев карбонат и 
разнообразието от водорасли. Античното име на 
реката е Панакс. До началото на ХХ в. се е нари-
чала Алтън Панега. Целебните й свойства били 
известни още на древните траки, елини и римля-

ни. И днес се вярва, че в реката е съхранена силата на Панацея – дъщерята на 
древногръцкия бог лечител Асклепий.
Едва върху 1% от територията на България е събрано най-голямото богатство 
от скални феномени на повече от 120 млн. години. Над 700 пещери разкриват 
тайнството на природата ваятелка. 26 защитени територии пазят девствеността 
и очарованието на забележителния и характерен ландшафт. Най-много скални 
арки в България има тук. Техният броят е съизмерим с броя на красивите образу-
вания във всички останали общини у нас, взети заедно.
Няма друго място в България, където се усеща толкова осезаемо величието и си-
лата на природата. Пещерата Проходна е осветена от „Очите на Бога”, Съевата 
дупка е сред най-красивите пещери у нас, тектонският гребен Калето впечатлява 
с мащабите и величието си. Това е място за утоляване на жаждата за приключе-
ние и екстремни изживявания, за насищане на сетивата с красота, прохлада и 
величие! Само на 100 км от София се намира един невероятен български оазис 
на дивата природа, наречен „Магията на Панега”!

Този документ е създаден в рамките на проект „Магията на долината на Панега” – маркетинг на туристическа дестинация 
Луковит– Ябланица – Червен бряг”, ДБФП № BG161PO001/3.2-03/2012/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Луковит и при никакви обстоя-
телства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Мирослав Еленков

Г-н Лукарски, какви ще са 

основните приоритети в ра-

ботата Ви през настоящата 

го дина?

Основната ни задача е по-
добряване на бизнес средата и 
намаляване на административ-
ната тежест за фирмите. Уси-
лията на министерството ще 
са насочени и към електронно 
провеждане на процедурите по 
обществени поръчки за осигу-
ряване на повече прозрачност 
и намаляване на корупционния 
риск. Амбицията ни е в края на 
2015 г. да реализираме мерки по 
въвеждане на пакет електрони 
услуги. Важна цел е и облекчава-
нето на процедурите по започ-
ване на бизнес. 

Друг основен приоритет в 
програмата  на министерство-
то е  насърчаване на малките и 
средните предприятия. В този 
аспект ще засилим работата 
на търговските ни представи-
телства и Агенцията за екс-
портно застраховане за насър-
чаване на износа и подобряване 
на достъпа на МСП до пазари-
те на трети страни, основно в 
Азия, Средния и Далечния изток 
и Северна Америка. Разбира се, 
основен инструмент за подпо-
магане на предприятията ще 
бъде ОП „Иновации и конкурен-
тоспособност 2014 - 2020“, чи-
ето одобрение от ЕК очакваме 
всеки момент. Ще гарантираме 
публичност и прозрачност при 
изпълнението на оперативната 
програма чрез широка информа-
ционна кампания.

Като следваща основна за-
дача си поставяме стимулиране 
на инвестициите в сектори с 
висока добавена стойност. Ще 
подготвим промени в Закона за 
насърчаване на инвестициите 
при отчитане на спецификите 
на отделните сектори за подо-
бряване на имиджа на България и 
поощряване на частните вложе-
ния в иновативни предприятия. 
Ще работим и за подобряване на 
връзката между образованието, 
пазара на труда и бизнеса чрез 
прилагане на дуалната система, 
насърчаване на предприемаче-
ската инициатива сред учащи-
те и развиване на тренировъчни 
предприятия в училищата.

Уверен съм, че изпълнението 
на тези приоритети ще доведе 

до повишаване на конкурентос-
пособността, до ускоряване на 
икономическия растеж и създа-
ване на нови и устойчиви работ-
ни места, включително в райони 
с висока безработица, които ще 
изискват високотехнологични 
умения и ще са високодоходни. И 
най-вече това ще мотивира мла-
дите хора да останат в Бълга-
рия и да разгърнат потенциала 
и уменията си.  

Казахте, че ще наблегнете 

на работата за развитието на 

малките и средните предприя-

тия. Как ще постигнете това?

Неведнъж съм споменавал, че 
една от основните цели на ми-
нистерството е  стимулиране 
на МСП, които са гръбнакът на 
икономиката,  чрез осигурява-
не на достъп до финансиране и 
подпомагане излизането им на 
външни пазари. Мерките, които 
предприемаме,  са разписани в 
Националната стратегия за на-
сърчаване на МСП 2014 – 2020. 

Обмисляме и финансов ин-
струмент за подкрепа на бър-
зорастящите малки и средни 
предприятия. Те представляват 
около 6% от всички МСП, но но-
сят около 40% от добавената 
стойност, генерирана от МСП. 
Тук веднага искам да спомена 
за задължителното прилагане 
на МСП тест в законодателния 
процес. Това  е наша основна 
цел. Прилагането на му е ключов 
инструмент за подобряване на 
бизнес средата.

Обръщаме внимание и на 

подготовката по предприема-
чество още на ниво училище. 
Стремежът ни е да въведем 
ново юридическо лице - трени-
ровъчно предприятие, което да 
може да извършва стопанска 
дейност. Това значително ще 
доближи подготовката на уче-
ниците по предприемачество до 
реалната бизнес среда.

Какви са възможностите 

на страната ни да се възползва 

от плана „Юнкер”? 

Основната идея е осигурява-
нето на над 300 милиарда евро 
инвестиции, насочени към създа-
ването на работни места, рас-
теж и инвестиции в ЕС. На този 
етап България е предложила 
проекти за 1,5 млрд. евро, които 
са предимно инфраструктурни. 
Но доколкото сме коментирали 
с представители на ЕК, целта 
е по-скоро да се задвижи част-
ният инвестиционен ресурс към 
иновативни идеи в сектори с 
висока добавена стойност, съз-
даващи растеж и работни мес-
та.  В това отношение смятам, 
че имаме нужда бизнесът да ни 
помогне с проекти, свързани с 
наука, иновации, технологии, и по 
този начин възможно най-бързо 
да се включим в плана „Юнкер”.

 
Какви мерки ще предприе-

мете, за да улесните работата 

на частния сектор?

Те ще са в посока облекча-
ване на административните 
услуги и намаляване на лицензи-
онните и разрешителните ре-

жими, разбира се, там, където 
те не засягат безопасността 
и здравето на хората. Стреме-
жът ни е всяка законодателна 
инициатива и нормативен акт 
да бъдат подлагани на оценка на 
въздействие върху бизнеса тип 
полза - разход. Подготвяме тре-
ти пакет от мерки за намалява-
не на административната те-
жест, който очакваме да доведе 
до понижение на разходите за 
компаниите със 113 млн. лв. Раз-
читаме в този диалог фирмите 
да участват пряко чрез работо-
дателските организации, които 
ще бъдат представени в Съ-
вета за икономически растеж, 
чиято дейност ще възстановим. 

Въздействието на норма-
тивните актове върху малките 
и средните предприятия ще пре-
минава през т.нар. МСП тест, 
чиято основна цел е да установи 
възможните ефекти от прила-
гането на законодателството 
и подзаконовите нормативни ак-
тове върху тях. Въвеждането на 
такава проверка като задължи-
телен елемент от нормативния 
процес е една от приоритет-
ните области на Small Business 
Act (SBA). Европейската коми-
сия приканва държавите член-
ки систематично да оценяват 
въздействието на законодател-
ството върху МСП, използвайки 
теста, като вземат предвид 
различията в размера на пред-
приятията, където е уместно. 
Комисията засилва тежестта 
за доказване на необходимост-
та от регулации специално вър-

ху микро предприятията. 

Споменахте ОП „Иновации 

и конкурентоспособност 2014 - 

2020”. По нея имаше забележки 

от ЕК.

Финалният й вариант бе 
официално изпратен на служби-
те на ЕК на 12 декември 2014 г.  
Към момента няма отворени 
въпроси по текста на програ-
мата, като имаме уверението 
на ЕК, че тя ще бъде официално 
одобрена в рамките на първото 
тримесечие на 2015 г. Между-
временно Управляващият орган 
на ОПИК е извършил нужните 
предварителни действия по 
стартирането й. 

Сформиран е Комитет за 
наблюдение, одобрена е Индика-
тивна годишна работна програ-
ма за 2015 г., подготвят се ме-
тодология и критерии за подбор, 
както и пакетът документи за 
обявяване на първата процеду-
ра, която се очаква да стартира 
през март 2015 г. Тя ще е насо-
чена към подобряване на произ-
водствения капацитет в МСП.

Има ли опасност да загубим 

пари по програмата за периода 

2007 - 2013?

Към 31.12.2014 г. общият раз-
мер на договорените средства 
по ОП „Развитие на конкурен-
тоспособността на българска-
та икономика 2007 - 2013“ е 1,195 
млрд. евро, или близо 103% от 
бюджета й. Общият размер на 
разплатените средства е 904 
млн. евро, или 78% от всичките 

Божидар Лукарски, министър на икономиката: 

Снимки Денис Бучел

Божидар Лукарски е роден през 1972 г. в Перник. През 

1991 г. завършва Националната гимназия за древни 

езици и култури „Константин-Кирил Философ". 

През 1996 г. се дипломира „Право“ в Софийския 

университет „Климент Охридски“. В периода от 

1998 г. до 2002 г. е заемал длъжността юрисконсулт 

в Агенцията за приватизация и следприватизационен 

контрол. От 2002 г. до 2003 г. е главен секретар на 

столичния район „Младост“. После е заместник-кмет 

на района - от 2003 г. до 2007 г. От 2008 г. е адвокат 

на свободна практика в Софийската адвокатска 

колегия. 

Председател е на политическа партия СДС и на 

Контролния съвет на партията в периода 2010  

-  2013 г. Член на СДС от 1999 г. Владее английски, 

немски, руски и сръбски език.

Подготвяме трети пакет от мерки за облекчаване на административната тежест,                
който ще доведе до намаляване на разходите за компаниите със 113 млн. лв.
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по ОПРКБИ.
Управляващият орган из-

вършва постоянен мониторинг 
на рисковите проекти по про-
грамата, като към настоящия 
момент не е идентифициран 
риск от загуба на средства.  

Какво трябва да се направи, 

за да се увеличат чуждестран-

ните инвестиции в страната?

Насърчителните мерки, кои-
то България предлага на чуж-
дестранните инвеститори, са 
конкурентни на стимулите на 
съседните ни страни, с които се 
състезаваме в привличането на 
свежи пари. С цел довеждане на 
качествени проекти в България 
смятаме да обърнем внимание 
на инвестиционния маркетинг – 
представянето на страната ни 
като атрактивна дестинация 
пред потенциални компании от 
целеви държави и сектори. Ще 
бъде разработена „Програма за 
промоционални инициативи и ме-
роприятия”, която ще се изпъл-
нява от Българската агенция за 
инвестиции (БАИ).

А как ще задържите компа-

ниите в страната?

Най-важни за инвеститори-
те са политическата стабил-
ност и предвидимата иконо-
мическа среда. Отсъствието 
на валутен риск и ниските да-
нъци са добра предпоставка 
за дългосрочно установяване 
на компаниите в страната. 
Последните промени в Правил-
ника за прилагане на Закона за 
насърчаване на инвестициите  
(ППЗНИ), приети от Министер-
ския съвет, имат за цел нама-
ляване на административната 
тежест за инвеститорите. 
Ще се активизира работата на 
БАИ, така че  България да бъде 
утвърдена като добра инвести-
ционна дестинация. 

Необходими ли са други за-

конодателни изменения?

Министерството на иконо-
миката следи предложенията 
за промени в законодателство-
то, свързани с икономическа-
та дейност и инвестиционния 
процес, с цел създаване на бла-
гоприятни условия за бизнеса. 
Разработваме нова стратегия 
за вложения. С последните про-
мени в  Закона за насърчаване 
на инвестициите се наблюда-
ва засилен интерес на между-
народните компании. С тях се 
намалиха значително сумите 
за издаване на сертификат за 
привлечени капитали у нас, чрез 
който могат да се получат съ-
ответните насърчителни мер-
ки от страна на държавата. 
Включихме нови дейности от 
сектора на услугите, които 
да се възползват от стимули-
те по ЗНИ – издаване на про-
грамни продукти, счетоводни 
и комбинирани офис дейности, 
предоставяне на споделени ус-
луги (Кол центрове). Въведоха 
се възможности компаниите 
да могат да си възстановят 
направените от тях разходи за 
социални осигуровки на работ-
ниците за период от 2 години, 
или в процентно изражение при-
близително 17,9% от брутното 
възнаграждение на работника. 

Каква е позицията на стра-

ната ни относно Трансатлан-

тическото партньорство за 

търговия и инвестиции? С 

какво ще е полезно то за нас, 

при положение че имаме визов 

режим със САЩ?

Заедно с останалите държа-
ви – членки на ЕС, България под-
крепя воденето на преговори за 
сключване на единно, амбициоз-
но и всеобхватно споразумение 
– Трансатлантическо търговско 
и инвестиционно партньорство 
(ТТИП) със САЩ. 

От наша страна разгово-
рите се водят в две насоки. 
Първо стои възможността за 
изгодно и балансирано спора-
зумение със САЩ, което да га-
рантира подобрен и разширен 
достъп до пазара на континен-
та за български стоки, услуги и 
обществени поръчки и поемане 
на ангажименти в редица други 
области, привличане на инвес-
тиции, намаляване на нетариф-
ните пречки пред търговията, 
сближаване на регулаторните 
подходи и прилагане на макси-
мално улесняващи дейността 
на търговските оператори ре-
гулаторни режими. Стремежът 
е също към осигуряване на адек-
ватна закрила на правата върху 
интелектуална собственост, 
без това да доведе до занижа-
ване на високите екологични, 
трудови, здравни стандарти и 
стандарти за безопасност на 
ЕС. И от друга страна ТТИП ще 
осигури по-голяма политическа 
и икономическа тежест на ЕС, 
в това число и на България, в 
условията на динамично проме-
нящата се глобална система, 
в която много бързо нараства 
влиянието на икономически сили 
(особено в Азия).

САЩ е сред 20-те водещи 
външнотърговски партньорства 
на България и е важен пазар за 
интернационализирането на 
малките и средните предприя-
тия, които заемат дял от 99,8% 
от общия брой на дружествата 
и осигуряват 76% от работни-
те места в България. Интерна-
ционализацията и въвличането 
им в трансатлантическата 

търговия са приоритетни за 
страната ни. Защото родната 
икономика е силно зависима от 
външната търговия и страната 
има интерес да поддържа модел 
на растеж, основан на експорт-
ното ориентиране и засилване 
на конкурентоспособността.

По отношение на визовия 
режим бих искал да кажа, че 
това е въпрос от изключителна 
важност за нас, което обуславя 
поставянето му в дневния ред 
на отношенията - не само на 
двустранна основа между САЩ 
и България, но и в контекста на 
диалога ЕС - САЩ. В обхвата на 
бъдещото споразумение не се 
включват въпроси на визовата 
политика. Това не означава, че 
българската страна не търси и 
няма да търси улесняване и пре-
махване на визите за български 
граждани за САЩ. Отпадането 
им е водеща предпоставка Бъл-
гария да бъде равнопоставена с 
останалите държави от ЕС при 
използването на потенциала и 
възможностите на бъдещото 
споразумение: предоставяне на 
стоки и услуги, насърчаване на 
инвестиции, осъществяване на 
преки бизнес контакти и парт-
ньорства, културен, образова-

телен, научен, туристически и 
всякакъв друг обмен със САЩ.

Кога ще е готов проектът 

за нов Закон за обществените 

поръчки?

Крайният срок за въвеждане 
в националното законодател-
ство на новата директива в об-
ластта на търговете е април 
2016 г. В Националната стра-
тегия за развитие на сектора 
„Обществени поръчки” в Бъл-
гария в периода 2014 - 2020 г. 
и планът към нея сме заложили 
януари 2016 г.

Към настоящия момент се 
финализира работата по про-
екта на нов рамков Закон за 
обществените поръчки, като 
след изготвянето му той ще 
бъде предоставен чрез Порта-
ла за обществени консултации 
на Министерския съвет за пуб-
лично обсъждане на вниманието 
на всички заинтересовани лица. 

Ще се въведат ли типови 

тръжни документи?

Да, те са предвидени в На-
ционалната стратегия за раз-
витие на сектора „Обществени 
поръчки”. Доколкото процесът 
по тяхното разработване и 

одобрение изисква координация 
и съгласуваност на различни ве-
домства и браншови организа-
ции, се предвижда поетапното 
им въвеждане.

Ще спазим ли срока за въ-

веждането на е-търгове?

Директивата дава възмож-
ност на държавите членки да 
отложат задължителното въ-
веждане на електронните об-
ществени поръчки до април 
2017 г. по отношение на  цен-
тралните органи за покупки и до 
октомври 2018 г.  относно оста-
налите възложители. Сроковете 
в Националната стратегия са 
съобразени с изискванията на 
ЕС. Същевременно Министер-
ството на икономиката изпълня-
ва съвместен проект с Европей-
ската банка за възстановяване 
и развитие, който ще допринесе 
за въвеждане на електронните 
поръчки. Нашата амбиция е да 
въведем е-търгове до средата 
на 2015 г.

Ще се намали ли админи-

стративната тежест? 

Както казах, това е наш 
първостепенен приоритет. Ев-
ропейските директиви също 
съдържат редица разпоредби, 
насочени към намаляване на ад-
министративната тежест за 
бизнеса. В националното зако-
нодателство се предвиждат и 
други облекчения при възлагане-
то на поръчки по националните 
прагове.

Камарата на строителите 

е най-голямата браншова орга-

низация. Как ще протича взаи-

модействието Ви с нея?

Безспорно КСБ е наш парт-
ньор. Разчитам на активен 
диалог с всички браншови ор-
ганизации. Неслучайно Минис-
терството на икономиката 
инициира възобновяването на 
Съвета за икономически рас-
теж. Моята идея и тази на еки-
па ми е да може бизнесът да из-
лага своевременно проблемите 
си пред нас и заедно да намира-
ме общ път към тяхното прео-
доляване. Освен това разчита-
ме на предложения и проекти от 
страна на бизнеса, които да на-
мерят своето реално приложе-
ние в икономиката на България.

Министър Лукарски заедно с президента Росен Плевнелиев направи първа копка на сградата на Walltopia  

на територията на „София Тех Парк“
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Елица Илчева

Всеобщо вълнение и ог-
ромен интерес – това е впе-
чатлението от първите дни 
на старта на Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилни 
жилищни сгради. Инициати-
вата на правителството 
е важна и за Камарата на 
строителите, тъй като оч-
акван ефект е създаването 
на допълнителна заетост в 
бранша. 

„Малките и средните 
строителни фирми на тери-
торията на цялата страна 
ще могат да изпълнят дей-
ности за 1 млрд. лв. В усло-
вията на криза ще бъде оси-
гурена заетост не само в 
строителството, но и в об-
ласт та на производството 
на материали. Инвестиция 
от 1 млрд. лв. ще бъде ин-
жекция в икономиката и в 
сектора, който дава работа 
не само на специалисти, но 
и на хора с ниска квалифика-
ция.” Това увери министъ-
рът на регионалното разви-
тие и благоустройството 
Лиляна Павлова по време на 
разяснителна кръгла маса в 
Плевен, в която се включиха 
граждани, домоуправители 
и бизнесмени. КСБ бе пред-
ставена от инж. Розета 
Маринова, председател на 
ОП на КСБ - Плевен.

Зала „Плевен“ в област-
ната администрация се ока-
за тясна да събере всички 
желаещи да присъстват на 
информационната среща. 

Същото се случва във 
всички градове в страната, 
където вече са преминали 

срещите на екипа на ведом-
ството с местните власти 
и граждани. В Бургас, откъ-
дето министър Лиляна Пав-
лова започна разяснителна-
та кампания, присъстваха 
над 800 души, които повече 
от два часа и половина за-
даваха въпроси. За по-малко 
от две седмици на горещия 
телефон в общината, на 
който се дава информация 
за програмата, са позвъ-
нили близо 300 граждани. 
В морския център има над 
400 едропанелни, ППК и ЕПК 
сгради с близо 55 000 жили-
ща, които могат да бъдат 
санирани безвъзмездно. 

Във Варна 890 блока 
имат потенциален шанс да 
участват в програмата, 
стига да успеят да съз-
дадат сдружения на соб-
ствениците. В града се 
намират едни от най-голе-
мите панелни сгради у нас, 
които имат по повече от 15 
входа. При визитата на ми-
нистър Павлова тук хората 
проявиха интерес към въз-
можностите за поставяне 
на слънчеви панели. Лиляна  
Павлова обясни, че ще се 
поставят само ако бъдат 
препоръчани в докладите на 
енергийните одитори. 

В Пловдив състезание-
то ще е между внушителни-
те 1400 сгради - панелни, с 
пакетоповдигащи плочи, ед-
роплощен и пълзящ кофраж. 
Най-много - 300 на брой - са 
в кв. „Тракия“. „Най-големият 
жилищен блок „Гигант“ с пет 

секции и 525 апартамента 
е един от първите, учреди-
ли сдружение за саниране“, 
съобщи зам.-кметът инж. 
Димитър Кацарски. До 
този момент под тепета-
та са създадени още някол-
ко сдружения на етажните 
собственици, сред които е 
и блокът до Бетонния мост. 
Така двата обекта имат ре-
ален шанс още тази година 
да бъдат реновирани.

Общо 377 сгради отго-
варят на условията в Ста-
ра Загора, 329 са в Русе. 
В Добрич могат да бъдат 
санирани 224 блока с около 
19 500 апартамента, според 
данни на общинската адми-

нистрация. 
Кметът на Кюстендил 

Петър Паунов бе сред пър-
вите, които се похвалиха, че 
вече се подготвят общест-
вените поръчки за избор на 
фирми за обследване. 53 са 
сградите, които отговарят 
на условията там. 

На опашката е Свилен-
град със само 13 блока с 
над 36 апартамента. Със 
съдействието на община-
та вече е сформирано пър-
вото сдружение на етаж-
ната собственост. И тук 
има екип от специалисти 
в общината, които консул-
тират хората ежедневно и 
оказват пълно съдействие. 

Подобно е положението във 
всички общини в България. 

От 5 януари към дата 
4 февруари в Агенцията по 
вписванията са регистрира-
ни 210 сдружения на собстве-
ници. В София вече са внесе-
ни документите на първия 
блок – 202 в кв. „Дружба”.

Какво вълнува  

собствениците

Основният въпрос, кой-
то притеснява гражданите 
навсякъде, видно от срещи-
те им с министър Лиляна 
Павлова, е изискването за 
100% съгласие дадена сгра-
да да се санира при започва-

не на реалните строителни 
дейности. То е наложител-
но, защото все пак държа-
вата ще извършва строи-
телно-монтажни дейности 
в жилищата на гражданите  
и е важно всички да осигу-
рят достъп. Програмата е 
двугодишна и ще продължи 
до 2016 г., така че сдруже-
нията ще имат достатъч-
но време, за да се свържат с 
хора, които са в чужбина или 
такива, които не обитават 
постоянно дадено жилище. 
Няма срокове, а принципът 
е „първи по време, първи 
по право“ до изчерпване на 
финансовия ресурс. Прогно-
зите на различни експерти 

Ще успеят ли държава и строители в мисията да променят 
визията на българските градове

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

Общините провеждат процедурите 
за възлагане на дейностите съобразно 
Закона за обществените поръчки и при-
ложимите нормативни актове.

За всяка сграда общините следва да 
изберат външни изпълнители по реда на 
ЗОП за извършването на следните дей-
ности:

1. изготвяне на обследвания за уста-
новяване на техническите характерис-
тики, свързани с изискванията по чл. 169, 
ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ, и изготвяне на 
технически паспорт;

2. изготвяне на обследване за енер-
гийна ефективност и предписване на 
необходимите ЕСМ в съответствие с 
нормативните и минимални изисквания 
за енергийна ефективност;

3. изготвяне на работни проекти и 
осъществяване на авторски надзор;

4. изпълнение на СМР;
5. оценка за съответствие на инвес-

тиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор.

Дейностите по изготвяне на техни-
ческо обследване, технически паспорт 
(по т. 1) и обследване за енергийна ефек-
тивност (по т. 2) се препоръчва да бъдат 
организирани в рамките на обща общест-
вена поръчка. Разходите за изготвяне 
на техническо обследване, технически 

паспорт и обследване за енергийна ефек-
тивност са с лимит до 200 000 000 лева 
(представляващи 20% от общия наличен 
финансов ресурс по Програмата). Лими-
тът ще се следи текущо и в зависимост 
от броя сгради и предвидените СМР по 
тях може да бъде увеличаван при наличие 
на свободен ресурс.

По отношение на дейностите за про-
ектиране и изпълнение на СМР препо-
ръката е също да бъдат организирани в 
рамките на обща обществена поръчка - 
инженеринг. 

Оценката на офертите следва да е по 
критерий на най-ниска цена, в случай че 
не се провежда обществена поръчка, коя-
то има за предмет проектиране и изпъл-
нение на строителство съгласно чл. 37,  
ал. 2 от ЗОП. 

Препоръчва се критериите за възлага-
не на обществените поръчки за проекти-
ране и СМР да бъдат съобразени изцяло с 
възможността да се даде достъп на по-
голям кръг от потенциални участници с 
цел осигуряване на спазването на принци-
пите на чл. 2 от Закона за обществените 
поръчки - публичност и прозрачност; сво-
бодна и лоялна конкуренция; равнопоста-
веност и недопускане на дискриминация. 
С оглед осигуряване тяхното реално при-
ложение и с оглед постигане на по-голяма 

ефективност на процеса по обновяване 
на сградите в рамките на програмата, 
общината следва така да организира 
процеса по възлагане на изпълнението 
на проектирането и СМР на сградите 
на нейната територия, че възложите-
лят следва да изисква от участниците 
да декларират, че ще бъдат в състояние 
да осигурят предложения от тях ресурс 
(финансов, човешки и материален) за из-
пълнението на поръчката (ако същата им 
бъде възложена), като в съответния мо-
мент участникът няма да бъде ангажиран 
в други дейности на възложителя или един 
участник да кандидатства само за една 
обособена позиция в случаите, когато се 
обединяват сгради с изготвено техниче-
ско и енергийно обследване.

При възлагане на поръчки за проекти-
ране в предмета следва да се включва и 
осъществяване на авторски надзор.

Непредвидените разходи следва да са 
в размер на максимум 10% от стойност-
та на СМР и в договора с изпълнителя на 
СМР да има включена клауза, която касае 
третирането на непредвидени разходи. 
Тези разходи се отчитат на окончателно 
плащане. Следва да се има предвид, че ще 
бъдат признати само разходи за възла-
гането на допълнителни работи в резул-
тат от настъпването на непредвидени 

обстоятелства.
Непредвидени разходи за строителни 

и монтажни работи са разходите, свърза-
ни с увеличаване на заложени количества 
строителни и монтажни работи и/или 
добавяне на нови количества или видове 
строителни и монтажни работи, които 
към момента на разработване и одобря-
ване на технически или работен инвес-
тиционен проект обективно не са могли 
да бъдат предвидени, но при изпълнение 
на дейностите са обективно необходими 
за въвеждане на обекта в експлоатация. 
Разходите, които биха могли да бъдат ве-
рифицирани като непредвидени, следва да 
отговарят на условията за допустимост 
на разходите по програмата.

За извършването на техническо и 
енергийно обследване по договорите с 
външните изпълнители общината ще има 
право да получава аванс до 35% и оконча-
телно плащане. За извършване на проек-
тиране и СМР общината ще има право да 
получава аванс до 35%, междинни и оконча-
телно плащане. 

В договорите за обществена поръчка 
задължително се предвижда предоставя-
не от изпълнителя на гаранция за обез-
печаване на целия размер на авансовото 
плащане, както и гаранция за добро из-
пълнение.

Снимка Галя Герасимова
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за броя на жилищата, за 
чието обновяване ще стиг-
нат средствата, варират 
от 1000 до 6000 блока. На 
въпрос на в. „Строител“ 
от МРРБ коментираха, че 
всякакво посочване на кон-
кретна цифра към момен-
та, преди да са извършени 
конструктивно обследва-
не и такова за енергийна 
ефективност на сградите, 
е необективно и неточно. 
Средствата, необходими 
за всяка една сграда, ще са 
различни в зависимост от 
нейното състояние, обяс-
ниха още от ведомството. 
Оттам уточниха и че по 
отношение на т.нар. блоко-
ве „пломби“ има предвидено 
решение.  

Съдбата на остъклени-
те балкони също е въпрос, 
който вълнува много соб-
ственици. Лиляна Павлова 
навсякъде припомня, че ма-
кар и голяма част  от тях 
да са незаконни, при първия 
мандат на ГЕРБ  бяха при-
ети промени в Закона за ус-
тройство на територията, 
с които бе въведен режим на 
търпимост. Направените 
преустройства ще могат 
да се запазят, но ще тряб-
ва да се впишат в новата 
архитектурна визия на сгра-
дата. Според министъра 
всички общини ще трябва 
да издадат указания как да 
изглеждат сградите на тях-
на територия и проектите 
при санирането ще бъдат 
съобразени с тях.

Голямата отговорност е 

в ръцете на кметовете

Те трябва да организи-
рат стъпките в реализаци-
ята на проектите. С под-
писването на договорите 
сдруженията на собстве-
ниците упълномощават 
кметовете от тяхно име 
да изберат одиторските 
компании, които ще извър-
шат техническото и енер-
гийното обследване, както 
и проектантите и фирмите, 
които ще изпълнят строи-
телно-ремонтните дейнос-
ти по сградите. Изборът на 
компаниите ще става чрез 
публични търгове и всяка 
малка фирма, която отго-
варя на изискванията, ще 
може да кандидатства.

МРРБ, както и до момен-
та, ще има единствено ме-
тодическа и координираща 
роля. Областните управи-
тели ще бъдат гаранти по 
места от името на държа-
вата и също ще подписват 
договорите, с което ще се 
осигури прилагането и из-
пълнението на мерките.

За да се намали бюро-
крацията и за да се избе-
гнат излишни администра-
тивни спънки, за целите на 
проекта ще е достатъчно 
само един от собствени-
ците на имота да попълни 
декларация за съгласие за 
участие в програмата.

КСБ зад програмата от 

първия ден

Като приоритет номер 

едно на КСБ обяви в първото 
си за 2015 г. интервю пред 
в. „Строител“ изпълнител-
ният директор Иван Бойков 
подкрепата за програмата. 
За целта Камарата обосо-
би специална група, която 
се ръководи от инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
секция „Високо строител-
ство”. Управителният съ-
вет проведе среща с реги-
оналния министър в самото 
начало на разработването 
на проекта, на която обе-
ща експертна помощ в под-
готовката на адекватна 
стандартизирана тръжна 
процедура. Целите бяха, 
от една страна, тя да е 
опростена, а от друга – да 
се осигури достъп до нея 
на  фирмите от 1-ва група, 
3 - 5 категория съгласно 
Централния професионален 
регистър на строителя. 
„С въвеждането на опре-
делени стандартизирани 
нормативни изисквания за 
строителството, от една 
страна, ще избегнем пороч-
ните практики за дописване 
на странни условия към фир-
мите, а от друга страна, ще 
се гарантира качеството 
на извършваните дейнос-
ти“, заяви инж. Бойков. 

Той подчерта, че основ-
ната цел на Камарата е 
средствата за реновиране 
на сградите по програмата 
за енергийна ефективност 
да бъдат насочени към мал-
ките и средните фирми – 
политика, за която органи-
зацията отдавна работи. 

Предложенията на КСБ 
бяха изготвени съвместно 
с Асоциацията по изолации, 
Асоциация „Врати и прозор-
ци”, с архитектите и инже-
нерите, така че да се получи 
добър документ, с който да 
се избегнат несъответ-
ствията. 

НСОРБ с коментари  

и бележки

Националното сдруже-
ние на общините в България 
(НСОРБ) публикува на сайта 
си коментари и бележки по 
методическите указания за 
изпълнение на програмата 
на Министерството на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). 
Там местните власти 
настояват за указания на 
Агенцията за обществени 
поръчки, с които да се га-
рантира законосъобразното 
им провеждане. От сдруже-
нието предупреждават, че 
изискването на гаранция за 
обезпечаване на целия раз-
мер на авансовото плащане 
от строителите (36%) про-
тиворечи на ЗОП, според 
който може да се залага 
само гаранция за изпълне-
ние. „Липсва законово осно-
вание общините да въведат 
изискване към изпълнители-
те за предоставянето й, а в 
допълнение това изискване 
обезсмисля авансовото пла-
щане“, предупреждават от 
НСОРБ. 

Общините настояват 

Десислава Бакърджиева

Обществените поръчки, които 
община Плевен ще проведе за са-
ниране на отделните жилища, няма 
да бъдат чрез рамково споразуме-
ние. Търговете ще бъдат отделни 
за всяка жилищна сграда, за да се 
даде възможност за участие на 
всички местни фирми. Това съоб-
щи кметът на Плевен проф. Дими-
тър Стойков по време на среща-
та на гражданите с регионалния 
министър Лиляна Павлова, която 
бе част от разяснителната кам-
пания по националната програма. 
Той каза още, че общината вече е 
сключила договор с консултант-
ска фирма, която ще съдейства на 
администрацията при подготов-
ката на документацията за тех-
ническото обследване по програ-
мата за енергийна ефективност. 
Създадено е и специализирано зве-
но от седем специалисти, което 
включва юрист, архитект, двама 
строителни техници и различни 
експерти от администрацията. 
Осигурена е и постоянна приемна 
в кметството за консултация на 
гражданите, в която до момента 
са постъпили над 300 запитвания. 
Раздадени са над 10 хил. листовки с 
информация за санирането в квар-
талите. 

В Плевен министър Павлова 
увери присъстващите, че няма 
квотно разпределение за малките 
и големите общини в страната. 
„Даваме равен шанс и достъп до 
осигурения ресурс на всички. Фи-
нансиране ще получат най-бързите 
и активните. В Плевен 200 сгра-
ди отговарят на изискванията за 
кандидатстване по Националната 
програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жилищни 
сгради. От тях 76 са в кв. „Стор-
гозия”, а 62 блока са в кв. „Дружба”. 
Колко от тях ще бъдат обновени, 
зависи от общината, която трябва 
да създаде необходимата органи-
зация за кандидатстване. Важна е 
ролята и на областния управител, 
който ще наблюдава работата на 
кметовете и ще координира про-

цеса”, каза тя. Представителите 
на местната администрация уве-
риха министъра на регионалното 
развитие, че Плевен и общините на 
територията на областта имат 
готовност за пълно съдействие на 
гражданите, така че процесът по 
кандидатстване да бъде максимал-
но облекчен. 

По време на представянето 
на програмата Лиляна Павлова 
подчерта, че в момента тече ак-
тивна антикампания, която е дос-
тигнала много сериозен мащаб. 
Затова по време на събитието тя 
отхвърли повечето известни спе-
кулации. „Хората се манипулират 
и заблуждават с невярна информа-
ция. Разпространяват се листовки, 
в които пише: не регистрирайте 
сдружение, ще ви вземат апар-
тамента. Това е нелепо. Никой по 
никакъв начин не може да отнеме 
чуждо жилище само защото е член 
на сдружение. По закон те са с 
ограничени правомощия и няма как 
да се разпореждат с нечия соб-
ственост”, коментира тя. 

Лиляна Павлова заяви, че меж-
ду всички куриозни запитвания, 
постъпили в министерството, е 
зададен и въпросът: „Ще ми купи-
те ли енергоспестяващ хладилник, 
печка и телевизор?“ Програмата 
няма да осигурява средства за ре-
монт, обзавеждане и оборудване 

на жилища, както и остъкляване 
на тераси, категорична бе минис-
търът. Ще се сменят дограмите 
само на вече остъклените. Освен 
това няма да се подменя дограма, 
която е енергийно ефективна, но е 
с различен цвят от новата. Тя под-
черта още, че няма да се финанси-
ра и закупуването на нови асансьо-
ри, но те могат бъдат приведени в 
нормите на енергийната ефектив-
ност по програмата. На дискусия-
та стана ясно, че собствениците 
на апартаменти, които живеят в 
чужбина, е достатъчно да попъл-
нят декларация и да я изпратят по 
пощата в оригинал. Когато обаче 
решат да упълномощят някого да 
ги представлява, то тогава пълно-
мощното трябва да е нотариално 
заверено. Беше зададен и интере-
сен въпрос: кой трябва да даде съ-
гласие за санирането на блока, ако 
жилището е ипотекирано. Павлова 
отговори, че в този случай съгла-
сие се изисква от банката.

На срещата присъстваха и 
председателят на Народното съ-
брание Цецка Цачева, зам.-минис-
търът на регионалното развитие 
и благоустройството Николай 
Нанков, депутатите Владислав Ни-
колов и инж. Пламен Тачев, област-
ният управител Ралица Добрева и 
кметът на община Плевен проф. 
Димитър Стойков. на стр.  10

Ренета Николова

Инж. Бойков,  вече 

стартира Националната 

програма за енергийно 

обновяване. Камарата 

имаше активно участие 

от самото начало, какво 

можем да кажем към мо-

мента?

Идва сериозната рабо-
та по изпълнението. Кама-
рата винаги е поддържала 
мнението, че старата 
схема няма как да тръгне, 
защото в панелните блоко-
ве живеят възрастни хора,  
които нямат финансови 
възможности или просто 
им е трудно да се органи-
зират. По новата програма 
този проблем е преодолян и 
от тук нататък е голямата 
отговорност на общините 
да организират тръжните 
процедури и да контроли-
рат изпълнението на стро-
ителните дейности. 

Има много начини да се 
направи това. Въпросът е 
да не се допусне да се ком-
прометира самото изпъл-
нение, а за това е нужен 
много силен контрол. Иначе 
КСБ - заедно с нашите коле-
ги от другите ангажирани в 
бранша структури, е описа-
ла процесите, помогнала е 
за изработването на тръж-
ните документи и методи-
ката, така че нормативно 
всичко е налице.

Имаше ли коментари 

по методиката, Камара-

та я изпрати до всички 

областни представител-

ства за въпроси и мнения?

Доста коментари има-
ше. Мисля, че намерихме 
разумния компромис. Прие 
се да има два търга - един 
за техническо обследва-
не, технически паспорт и 
обследване за енергийна 
ефективност и втори за 

проектиране и строител-
ство, които се обединя-
ват в един търг, защото е 
един процесът - от проек-
та зависи и изпълнението. 
Разумно е предложението 
на нашата колежка Розета 
Маринова, председател на 
ОП на КСБ в Плевен, фир-
мите да се сдружават в 
консорциуми, тъй като 
дейностите са много раз-
нопосочни. Отпадна въпро-
сът, дали да се ползват, 
или не подизпълнители, 
в методиката не се по-
ставя такова изискване,  
така че всичко зависи от 
готовността на малки-
те и средните фирми, от 
сдружаването им и с про-
ектантите. 

Явно е, че нещата ще 
отидат към местните 
компании, защото те биха 
били и най-конкурентоспо-
собни в тази ситуация. С 
това че ще се изпълни цел-

та на програмата освен 
енергийна ефективност 
на сградите да се осигури 
и заетост на малките и 
средните фирми. 

Програмата стартира, 
да й пожелаем успех. Ние 
ще следим всички проблеми, 
които ще възникват. Пред-
полагам, че в хода на изпъл-
нението ще се наложат 
корекции, което е нормално 
при всяко ново начинание.

Предстои и среща с 

министър Лиляна Пав-

лова... 

Да, на тази среща ще 
обсъдим вече готовите 
неща и ще споделим наши-
те виждания за работата, 
която предстои.

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Снимка авторът
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Айтен Гегова
Георги Сотиров 

Понеделник, 2 февру-
ари, деловодството на 
общината в столичния 
район „Искър”. Тук сме по 
покана на о.р. полк. Георги 
Пашев. Той е председател 
на сдружението на соб-
ствениците в бл. 202 в кв. 
„Дружба“. Зданието е едно 
от най-напредналите по 
Националната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради и днес полк. 
Пашев е готов не просто 
да поиска документи, за да 
кандидатства, а да внесе 
готовия пакет. Вероятно 
се сещате колко софиянци 
му завиждат. 

Преди разговора с него 
сме обиколили този бивш 
работнически квартал на 
София, чието застрояване 
започва през 1947 г. около 
жп гара Искър. Началото 
на панелното строител-
ство по тези места се 
свързва с Деветия све-
товен фестивал на младе-
жта и студентите, който 
се провежда от 28 юли до 
6 август 1968 г.  в нашата 
столица и преминава под 
лозунга „За солидарност, 

мир и дружба”. В него 
участват над 20 хил. души 
от 138 страни и мнозин-
ството от тях влизат в 
първите панелни блокове. 
Комплексът се разраства 
и през 1983 г. е обособен 
като административен 
район „Искър” на Столич-
ната община. 

Георги Пашев е свиде-
тел на описаното далечно 
време, а за идеята да се 
включи в осъществяване-
то на проекта за сани-
ране на своя блок намира 
много причини. Първата е, 
че сградата е с един вход. 
Втората е, че с много от 
обитателите го свърз-
ва стара военна дружба. 
„Подредени и сериозни 
хора”, отбелязваме и Па-
шев приема думите ни с 
одобрение.

В неговия блок има 68 
апартамента. „Едно малко 
родопско село”, подхвърля-
ме ние. Любопитното е, 
че е строен 9 години - от 
1986 до 1995 г., т.е. той е 
рожба на демократичните 
промени, които по това 
време се извършваха в 
държавата.

„Ние сме на 200 м от 
новостроящата се линия 
на метрото към летище-

то и това коренно променя 
района в инфраструктурно 
отношение. На този фон 
нашият неугледен блок  
просто разваля визията 
на квартала. Събрахме се 
със съседите, започнаха  
разговори. Стартирахме 
още с програмата, която 
предполагаше 75% външно 
финансиране и 25% дофи-
нансиране от нас…” 

Собствениците тук 
са били съгласни да пла-
тят по 500 - 600 лв. само 
и само начинанието да 
тръгне… Затова сега  
от новата идея на МРРБ 
те са повече от доволни. 
Питаме го дали актив-
ността им е свързана с 
евентуалното повишаване 
цената на апартаменти-
те им предвид санирането 
и метрото. Пашев е кате-
горичен. „Един блок с един 
вход, с  14 етажа и с 240 
души не може да има висо-
ка цена. Не е актуална та-
кава етаж ност. Хората, с 
които живеем вече близо 
20 години заедно, искаме 
да оставим нещо хубаво 
след себе си“, добавя той.

Пашев ни припомня за 
Германия, която започва 
подобна програма ведна-
га след обединението на 

ФРГ и ГДР. Могъщата Фе-
дерална република поема 
санирането, а източните 
провинции така и не усе-
щат финансова тежест 
върху  плещите си.  Инте-
ресното е, твърди Пашев, 
че преди 2 години подобно 
саниране е извършила и 
Румъния. 

Разговаряме и с Бойко 
Бонев, един от живущите 
в бл. 202.  Той смята, че 
пропуски при санирането 
са невъзможни, и вярва 
на строителния бранш. 
Петте години гаранция, 
които ще бъдат дадени,  
са достатъчно основание 
за спокойствието на жи-
вущите. 

Нагоре по етажите 
обръщаме внимание на 
Пашев, че някои от съсе-
дите са направили външно 
саниране и два еднакви 
балкона няма. Но и това 
не притеснява стопани-
те: „Проектантите ще 
огледат блока, ще  под-
готвят архитектурно ре-
шение, което ще разчупи 
фасадата, ще има игра с 
цветовете и няколко раз-
лични модула“, разяснява 
полковникът. Хората са 
доволни, че се предвижда 
и подпок ривното прос-

транство и мазетата 
да бъдат изолирани, т.е. 
застроената площ ще се 
затвори изцяло и по този 
начин ще може да се съх-
рани топлината и да има  
истинска енергийна ефек-
тивност.

Всичко това потвърж-
дава и кметът на район 
„Искър” Ивайло Цеков, кой-
то наред с останалите 
си колеги, с депутати и 
министри всеки ден дава 
разяснения, за да разсее 
притесненията на хората, 
които се подхранват вече 

и с листовки от „добро-
желатели“ в пощенските 
кутии. 

„Не листовки, не рекла-
ми, не плакати по входове-
те, а човешкото обясне-
ние, ходенето от врата 
на врата, от апартамент 
на апартамент е онази по-
лезна връзка, която връща 
доверието на хората от 
„голямото село” на бл. 202. 
И е гаранцията за успех“, 
са думите, с които ни из-
праща Пашев и ни кани на 
откриването на обновена-
та сграда. 
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още държавата да покрие 
разходите им за админи-
стриране и управление на 
новата национална програ-
ма. От сдружението на-
помнят, че допълнителни 
дейности, каквато пред-
ставлява реализацията на 
програмата за саниране, 
може да се възлагат само 
с нормативен акт, който 
да отчита капацитета на 
местните администрации.

НСОРБ настоява също 
така да се промени Законът 
за местните данъци и так-
си, с което да се изключи 
прилагането на данъчни об-
лекчения спрямо санираните 
с публични средства частни 
имоти заради опасенията, 
че общините ще бъдат ли-
шени от собствени прихо-
ди. И още - регионалното 
министерство да изработи 
единен публичен регистър 
на постъпилите заявления 
на сдружения на собстве-
ниците.

И критиката има думата

Програмата на прави-
телството за саниране на 
панелните жилища е добра 
инициатива, но е нужна про-

мяна на модела, заявиха от 
новосъздадената коалиция 
„Достоен дом", обединила 
организации като „Хаби-
тат България", Камарата 
на архитектите в България 
(КАБ), Центъра за енергий-
на ефективност „ЕнЕфект" 
и др. Според тях трябва да 
се мисли как да се вменят 
задължения на собствени-
ците за поддръжка на вече 
обновените сгради, а също и 
как поне частично да се по-
пълва ресурсът на схемата 
с пари от спестената след 
санирането енергия.

От Камарата на архи-
тектите настояват про-
ектант и строител да не 
се избират с обща поръчка. 
Според зам.-председате-
ля арх. Николай Гълъбов при 
липса на проекти строи-
телните фирми няма как да 
планират добре разходите 
си и логично ще заложат 
по-висок бюджет за изпъл-
нение. Той посочи, че инже-
нерингът е подходящ при из-
пълнение на големи линейни 
обекти, като улици и пъти-
ща, но не и при санирането 
на сгради.

Според Драгомир Ца-
нев от „ЕнЕфект" добрият 
подход е държавата да ин-
вестира, но само в няколко 
проекта образци. Той смя-
та, че предвиденото ниво 
на спестяване на енергия в 
методическите указания на 
програмата не е достатъч-
но на фона на нарастващи-
те изисквания на ЕС в тази 
посока. Позицията на МРРБ 

обаче е друга - целта е при 
обновяването на панелните 
и ЕПК блоковете да се по-
стигне енергиен клас С по 
скалата към Наредба №7 
за енергийна ефективност, 
което е максимално пости-
жимото при обновяване на 
стари сгради.

Асансьорите не може ли 

да се включат?

60% от асансьорите в 
страната са опасни, зая-
виха от Българската асан-
сьорна асоциация, която 
поиска в програмата за са-
ниране да бъдат предвидени 
средства и за тяхното об-
новяване. Асансьорите у нас  
са общо 120 хил., като от 
тях 80 - 90 хил. са в много 
тежко състояние, а средна-
та им възраст е 35 - 40 го-
дини. Според организацията 

за ремонт или подмяна на 
опасните съоръжения в са-
нираните жилищни сгради 
няма да са нужни повече от 
90 млн. лв. на година от об-
щия ресурс на програмата.

Упреци по „нашенски  

образец“

Между 50 и 60 – толкова 
според статистиката са 
всички обновени жилищни 
сгради по различни програ-
ми в България за последните 
десет години. Факт е само 
изпълнен пилотен проект 
на ПРООН. Причини много 
– бедност, безстопанстве-
ност, неспособност на 
админис трациите. 

Години наред, през които 
една Румъния например пре-
образи наследените панелни 
блокове, в България само се 
говореше, че те са грозни и 

студени. На този фон упре-
ците към Националната про-
грама, която бе разработена 
и заработи в уникално кра-
тък срок, напомнят крилата-
та фраза на Кулеков: „Имаме 
си вода, имаме си земя и си 
правим кал“. И е странно, че 
критиките започнаха да се 
сипят не при предварителни-
те обсъждания, а едва кога-
то начинанието стартира 
със замах. Всъщност точно 
това не е странно, то си е 
по нашенски, макар че... 

допълнителните ползи  

са за всички.

За държавата - това 
е връщането на около 200 
млн. лв. ДДС в бюджета при 
усвояването на средства-
та от държавно гаранти-
ран заем, който ще изтегли 
Българската банка за раз-

витие. 
За общините - по-висо-

ките приходи от местни 
данъци и такси, тъй като 
данъчната основа на сани-
раните имоти ще нарасне, 
защото ще има увеличение 
на пазарната стойност на 
апартаментите. В право-
мощията на всеки общински 
съвет е да реши дали да по-
виши данъците на сградите, 
приложили мерките за енер-
гийна ефективност.

За  строителите – 
глътка въздух за стотици, 
дори хиляди малки и средни 
фирми след тежките го-
дини на криза и мъчително 
оцеляване. 

За хората - икономии от 
разходи за отопление, кои-
то падат средно с 40%, а в 
жилища, които са самосто-
ятелно санирани, ефектът 
е на по-висок комфорт на 
обитаване за същите пари, 
тъй като температурата 
в жилището ще се увеличи. 

За сградите - за пръв 
път от години хиляди па-
нелки ще минат техниче-
ско обследване, което да 
установи доколко са здрави 
и устойчиви на земетръс 
според съвременните нор-
ми. Ако одитът препоръча 
изпълнението на мерки за 
укрепване, то те трябва 
да бъдат изпълнени. След 
което сградите получават 
безплатно технически пас-
порт. 

За всички -  по-добър, ев-
ропейски вид на български-
те градове. 

 от стр.  9

И във Варна представянето на програмата протече при огромен интерес

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
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Свилена Гражданска

Инж. Терзиев, от 2 февруари 

сдруженията на собственици-

те могат да подават заявле-

ния за участие в Националната 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилните 

жилищни сгради. Вие бяхте оп-

ределен от Камарата на строи-

телите в България за предста-

вител на КСБ, чиято основна 

задача е да се занимава със схе-

мата. С какво тя е полезна за 

обществото и бизнеса? 

Първо тя ще помогне на 
гражданите да обновят домо-
вете си, което ще доведе до 
намаляване на разходите. Съще-
временно тя ще създаде доста 
работа на строители и на фирми 
доставчици, най-вече на широк 
кръг от по-малки дружества. 
Това мога да го кажа от личен 
опит, тъй като през 1996 г. ре-
новирахме блокове в Германия с 
наши работници. Познавам про-
цеса и знам какъв би трябвало 
да е крайният резултат, друг е 
въпросът как ще се получи у нас. 

Как Камарата на строи-

телите в България участва в 

процеса?

На последното заседание на 
УС се взе решение да се опитаме 
да помогнем на Министерство-
то на регионалното развитие 
и благоустройството при със-
тавянето на методологията за 
саниране. Тук искам ясно да под-
чертая, че с правителството 
„Борисов“, особено със стария-
нов министър на регионалното 
развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова, имаме много 
добро партньорство и тясно 
сътрудничество. В доста от 
случаите чуват нашите жела-
ния - както на сектора, така и 
на останалата част от бизнеса, 
и се опитват, доколкото могат, 
да внедрят предложенията ни. 

В началото набелязахме ня-
колко въпроса, които считахме, 
че са важни за членовете на КСБ, 
и ги изпратихме до областните 
представителства в страната, 
за да ги обсъдим. След това по-
лучихме мнението на не малка 
част от фирмите. 

Тук ще вметна, че много от 
компаниите на Общото годиш-
но събрание на Камарата заявя-
ват, че никой не ги чува, а кога-
то постоянно ги питаме какво е 
тяхното мнение, не са активни. 
Отдавам го на това, че за по-
малките дружества основната 
цел е да имат работа и да осигу-
ряват заплати на техните слу-
жители. 

Какви бяха въпросите, с 

които се обърнахте към члено-

вете на КСБ?

Те засягаха различните 
страни на програмата – запла-
щането, тръжните процедури 
и материалите. Целта ни бе 
да създадем еднакви правила за 
всички. Проведохме няколко сре-
щи с проф. Димитър Назърски и 

други експерти, както и с пред-
ставители на производители и 
доставчици на строителни ма-
териали. Всеки един от тях из-
каза мнение по неговата част. 
Опитахме се да ги обобщим и 
излязохме с единно становище 
заедно с предложения и въпроси. 
Изпратихме ги на министер-
ството, за да може да създаде 
правилата, по които да се осъ-
ществи обновлението на домо-
вете. 

Основната дейност на Ка-
марата бе да събере достатъч-
но компетентни хора, които да 
могат да разпишат правилата, 
по които да се извършват тър-
говете и самото строителство. 
Ние не само трябва да изпълним 
дейностите за енергийна ефек-
тивност. Има криворазбрано оп-
ределение, че саниране означава 
единствено топлоизолация и фа-
сада и, да речем, дограма. Това 
не е точно така. Трябва да ви 
кажа, че за мен това включва не 
само тези елементи, но и носи-
телите на топлопреносни мре-
жи, каквито са отоплителните 
инсталации, както и покривите, 
от където се получават най-
големите загуби на енергия. Не 
бива да забравяме, че има прави-
ла, по които трябва да се изпъл-
нят дейностите. Необходимо е 
да се постигнат определени 
параметри, така че след прие-
мането на обекта той да върши 
наистина работа на живущите 
в него. 

На нас от КСБ ни бе абсо-
лютно ясно, че не навсякъде има 
достатъчно компетентни хора, 
които могат да разпишат прави-
лата. Добре е, че ние ги направи-
хме заедно с правителството, за 
да можем да ги спазваме после. 

Министерският съвет прие 

методологията за изпълнение 

на програмата. 

Голяма част от предложени-
ята на Камарата станаха част 
от документа. Не мога да кажа, 
че методологията е възможно 
най-добрата, но е крачка напред. 
Това наистина означава, че прави-
телството започва да се вслушва 
в бизнеса и в добрите идеи. 

Кога очаквате общините да 

обявят първите тръжни проце-

дури за саниране? 

Всяка местна администра-
ция има различен капацитет. 
Оптимистично съм настроен, 
че някои от тях ще старти-
рат процедурите още в края на 
март или в началото на април. 
Надявам се това да се случи, за 
да не изпуснем хубавото време 
и да не извършваме дейности-
те на парче. Очаквам общини-
те да си свършат добре рабо-
тата. 

Типовите тръжни документи 
са готови и се надявам да вля-
зат в работа и да са полезни. 
Вярвайте ми - наистина по пра-
вила се работи най-лесно, за да 
няма „онзи направи така”, „този 
го нагласи” и т.н. Със стандар-
тизираните процедури няма да 
има съмнение за дискриминация 
или нарушение.

Преди четири - пет месеца 
бях на посещение в Словакия. 
В Братислава бях впечатлен 
от квартал като столичния 
„Младост“. В него блоковете се 
обновяват като се започва от 
едната страна на района, а не 
един - тук, един - там. Виждаш 
как целият квартал от ляво 
на дясно придобива нов облик. 
Дано гражданите да могат да 
си подготвят документите и 
да стигнем до реалното изпъл-
нение на програмата. За мен е 
крайно неприемливо една фирма 
да изпълнява само един блок, а 
след като го предаде, да канди-
датства за друг. 

Какви ще бъдат резултати-

те от санирането? 

Считам, че с парите, които 
влага правителството по схема-
та, и със средствата по ОПРР, 
че в рамките на десетина - два-
найсет години финансовият ре-
сурс ще се върне. 

В момента голяма част от 
апартаментите у нас са сани-
рани по първобитнообщинния 
начин. Такава е картинката и 
в „Люлин“, „Младост“ и на други 
места. Ако всичко се реализира 
качествено и се направи по пра-
вилата и се изпълни всеки де-
тайл, считам, че разходите ще 
паднат минимум между 30 - 40%. 

1 млрд. лв. ще стигнат за мал-
ко блокове. В Столичната община 
има над 103 хил. апартамента. 
Ако направим елементарна смет-
ка - те са по 100 кв. м и с цена в 
порядъка между 10 - 12 хил. лв. за 
цялостно саниране. Но важното е, 
че започваме и ако това даде ре-
зултат, ще е много добре. 

Има и противници на програ-

мата. Какво бихте им казали? 

За мен половината от аргу-
ментите против схемата са в 
областта на фантастиката. 
Какво означава да си срещу про-
грамата? Не видях поне един 
нормален аргумент. Да, ще има 
негативи, ако схемата не се 
изпълнява по правилата и не се 
следи от всички заинтересовани 
лица, като започнем от инвести-
тора през съответните фирми 
доставчици, изпълнители, оди-
тори. Свършим ли си работата 
всички, казвам ви, че тази про-
грама ще даде уникални резулта-
ти. А защо хората са против? 
Може би защото някой друг харчи 
парите, а не те...

Как Камарата ще продължи 

да помага на членовете си? 

Говори се, че има полемика 

между големи и малки фирми. 
Винаги съм считал, че една го-
ляма компания е нищо без по-
малките. За мен програмата 
е за по-малките дружества. 
Друг е въпросът, дали те не 
трябва да се обединяват по-
между си, за да осигурят не-
обходимата гаранция за изпъл-
нение. 

В постоянен диалог сме с 
дружествата. Основните въ-
проси са свързани с тръжните 
процедури, условията и т.н. 

Очаквате ли изненади при 

изпълнението на проектите?

Според мен най-големият 
проблем е някой от участници-
те в процеса да не си изпълни 
задълженията както трябва. 
Ако правим компромиси с ка-
чеството и с начина на изпъл-
нение на работата, процесът 
няма да е с добър край. Хората 
отдавна са го измислили. Ид-
ват при приемането на обекта 
с инфрачервена камера. Прове-
ряват с нея целия блок и ако ви-
дят червени зони, те молят да 
го направиш качествено. И ако 
се чуе на две – три места, че 
не си се справил както трябва, 
никой няма да те търси повече. 
Доста от фирмите разсъжда-
ват, че въпреки всичко обектът 
ще бъде приет. Не трябва да е 
така. 

Кога очаквате първите за-

вършени обекти? 

Според мен те трябва да 
са готови в края на тази годи-
на. Поне 30% от тях трябва да 
са завършени, но всичко зависи 
кога ще стартират тръжните 
процедури и дали ще има обжал-
вания. Знаете, че атакуването 
на обществените поръчки пред 
Комисията за защита на конку-
ренцията при нас е основна при-
чина за спиране на реализацията 
на проектите. Но за съжаление, 
такава е ситуацията. 

Какъв е съветът към коле-

гите ви, преди да започнат да 

кандидатстват? 

Преди да лапнат яйцето, да 
видят дали могат да го преглът-
нат. Те трябва да четат внима-
телно какво пише, а не да си ми-
слят, че всичко ще мине толкова 
леко. 

Като председател на секция 

„Високо строителство“ какви 

са очакванията Ви за развитие 

на сегмента през следващите 

месеци? 

Всички знаем, че продукция-
та през последните години на-
маля близо 10 пъти. Програмата 
ще даде глътка въздух на всички 
фирми, които искат да работят 
в сегмента. Тя ще осигури доста 
голям обем работа. Не е тайна, 
че в момента парите са в ин-
фраструктурата. Винаги съм 
казвал, че голяма част от ком-
паниите от „Високо строител-
ство“ се пренасочиха към този 
вид обекти.

Инж. Илиян Терзиев, член на УС на КСБ и председател на секция „Високо строителство“: 

Надявам се първите обществени поръчки да бъдат обявени в края на март
Снимка Денис Бучел
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Инж. Павел Калистратов, член на УС на КСБ:

Мартин Славчев

Инж. Калистратов, как-

во е Вашето мнение за но-

востартиращата Национална 

програма за енергийна ефек-

тивност на многофамилни 

жилищни сгради?

Смятам, че тя е прекрасна 
инициатива. Трябва да призна-
ем, че в момента обликът на 
градовете, поне що се отнася 
до състоянието на едропанел-
ните сгради, не е добър. Това 
е следствие от дългите годи-
ни, през които в зданията не е 
било влагано почти нищо. От 
друга страна, едропанелното 
строителство е най-функ-
ционалното разпределение на 
жилищна площ. През 1979 г. 
моят трудов път започна в 
Домостроителния комбинат в 
София, където извървях пътя 
от помощник технически ръко-
водител до първи зам. генера-
лен директор. Така че мога да 
твърдя, че имам опит в този 
вид  строителство .  Иначе 
стартирането на реализация-
та на програмата може да се 
отчете като успех на полити-
ката, която води Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството 
(МРРБ). 

На какво трябва да се 

обърне внимание, за да се по-

добри външният облик на гра-

довете след санирането?

Според мен главните архи-
текти трябва да взимат реше-
нията за избора на цветовата 
гама на фасадите на блокове-
те. Необходимо е да има обща 
идея, а не всеки блок да изби-
ра поотделно. Препоръчвам го 
като гражданин, като специа-
лист и като инженер. Защото 
боядисването на фасадата по 
никакъв начин не променя це-
новите параметри на обекта, 
а общият изглед определено 

става по-добър. 

Какво можем да отчетем 

като пропуски на схемата? 

Когато експертите под-
готвят определена докумен-
тация, понякога се получава 
недоглеждане.  Например в 
критериите за допустимост 
на програмата е записано, че 
за да бъдат одобрени сгради-
те, те трябва да разполагат 
с минимум 36 апартамента. 
Едропанелните жилищни сгра-
ди достигат максимално до 
9 етажа, а в по-голямата си 
част те са 8-етажни. Стан-
дартно има по 3 апартамента 
на площадка. При един по-дълъг 
блок с няколко входа може да 
се достигне до определеното 
изискване, но има и т.нар. бло-
кове  „пломби”, които няма как 
да кандидатстват, тъй като 
не отговарят на условията, 
защото имат само един вход. 
А това е своеобразна социална 
несправедливост, защото те 
също са панелни и също имат 
нужда от обновяване. Затова 
лично аз не споделям подобно 
ограничение за минимален брой 

на апартаментите в сградата. 
Също така трябва да се 

има предвид, че едропанелно-
то строителство има своя 
определен живот. По-старите 
сгради, строени преди 1987 г., 
не отговарят на новия коефи-
циент на сеизмичност. Затова 
при извършване на санирането 
трябва да има изискване и за 
конструктивно обследване, за-
щото в много от случаите ще 
бъдат открити пукнатини по 
носещите елементи. 

В момента Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилни 
жилищни сгради не включва 
реновирането на асансьорни-
те уредби. А това е жизнено 
необходимо. Защото, освен че 
са по-енергоспестяващи, нови-
те инсталации са и по-малко 
шумни. 

А как оценявате цялост-

ната организация на програ-

мата?

Като цяло е добра. Дом-
съветите, посредством един 
свой  представител,  също 
трябва да участват в оформя-

нето и подписването на доку-
ментите. Трябва обаче да се 
следи стриктно за контрола 
на качеството. Подозирам, че 
сега ще се появят алпинисти, 
които ще искат да се вклю-
чат. Аз лично боготворя този 
спорт, но това не са строи-
телите, които могат да свър-
шат работата с необходимо-
то качество. Ще обясня защо. 
Например фугите между пане-
лите се запълват с различни 

материали като болкит и т.н. 
Когато санирането се прави на 
парче, тъй като алпинистите 
имат ограничен периметър на 
действие, по един метър наля-
во и надясно, това неминуемо 
ще доведе до прекъсвания при 
реализация на процеса. Затова 
тази дейност трябва да се из-
вършва на скеле или платфор-
ма и от висококвалифицирани 
строители. 

Смятате ли, че благодаре-

ние на Националната програ-

ма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни 

сгради действително ще 

се даде работа на малките 

строителни фирми?

Първо, считам, че трябва 
да се спре да се говори за кон-
фликт между големите, сред-
ните и малките компании. Ка-
тегорично смятам, че в този 
случай трябва да се даде път 
на малките местни дружества. 
Сега е моментът това да се 
случи. Затова апелирам всички 
големи и средни компании да да-
дем глътка въздух на малките 
фирми сами да кандидатстват 
в тези конкурси. Поради това 
„Калистратов Груп” ООД няма 
да участва в тази програма. 

Необходимо е да има изискване и за 
конструктивно обследване на блоковете

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

Инж. Димитър Рътаров, управител на „Радми - 90“, средна фирма, член на КСБ: 

Местните администрации 
трябва да положат много уси-
лия и да назначат обучени ка-
дри. Според мен някои общини 
към момента не разполагат с 
капацитет, за да се справят с 
една мащабна програма за са-
ниране, каквато е новата схе-
ма. При една такава програма 
контролът също трябва да е 
засилен. 

А схемата е от изключи-
телно значение, защото с 
времето се амортизираха и 
инсталациите, и съоръже-
нията в панелните сгради и 
комфортът на живот в тях 
се влоши. Необходимо е не 
само да се топлоизолират 
сградите, а да се подменят 

и инсталациите в тях. Фаса-
дите могат да се обработят 
освен с обикновени полимерни 
мазилки, така и с по-специал-
ни такива, като еталбонт и 
др. След подмяната на инста-
лациите в блоковете могат 
като част от схемата да се 
подменят и подовите и стен-
ни покрития в сградите и да 
се обновят изцяло общите 
части. Старите асансьори 
са много енергоемки, елемен-
тите за поддръжка са скъпи 
и поддържащите фирми все 
по-трудно намират резервни 
части, затова и те трябва да 
се подменят по новата схема.

По отношение на догра-
мите, дори и собственици, 

които вече са ги подменили, 
биха могли да го направят 
отново, ако не са поставили 
качествени или те вече са се 
компрометирали. По този на-
чин блокът ще промени изцяло 
визията си. Човек се чувства 
по-различно, когато влиза в 
една и отвън, и отвътре кра-
сива сграда. 

При процедурите за избор 
на фирми за самото саниране 
трябва да се даде възмож-
ност да участват и по-мал-
ките фирми, за да се получи 
реална конкуренция. 

Националната програма 
е ключова, защото предим-
ствата на панелните сгради 
са много. Едно от тях е, че те 

са изключително стабилни при 
земетръс. Панелните сгради 
са измежду тези сгради с кон-
струкции, които могат да из-
държат и най-силни земетре-
сения. Това във Вранча в края на 
70-те години доказва тяхната 
стабилност и устойчивост. 

Вътрешното разпределе-
ние на помещенията в панел-
ните блокове е едно от най-
рационалните, което някога е 
постигано от архитектите. 
С влагането на средства в 
тях по схемата освен ком-
форта на обитаване ще се 
повиши и тяхната стойност, 
продажната им цена и така 
ще се раздвижи и пазарът на 
жилища.
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Очаквам Националната програма за 
енергийна ефективност да подобри със-
тоянието на строителния сектор в Пле-
вен. В многофамилните жилищни сгради 
в региона могат да бъдат инвестирани 
оптимистичните обеми от 60 млн. лв. 
Това определено е добра перспектива за 
строителните фирми. Надявам се да ус-
пеем да се възползваме максимално и да 
подобрим енергийната ефективност на 

всички обекти, които отговарят на усло-
вията, поставени от МРРБ. Санирането 
обхваща дейности, с които малките и 
средните компании могат да се справят 
без проблеми. Въпреки това считам, че 
правилният път е да се сформират кон-
сорциуми. Така плевенските фирми ще 
имат много по-добър шанс да спечелят 
тръжните процедури и успешно ще ре-
ализират възложените дейности. Всич-
ки проекти ще са обществено значими. 
Фирмите, които ще реализират санира-
нето, трябва да имат потенциала да се 
справят с поетите ангажименти качест-
вено и в срок.

Богомил Петков, 
председател на ОП 
на КСБ - Габрово: 

Изключително добре мина предста-
вянето на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофа-
милните жилищни сгради в Габрово. 
Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството Лиляна Пав-
лова и нейният екип разясниха методи-
ката на инициативата. Имаше доста 
въпроси от гражданите. Залата беше 
пълна. Интересът е голям както от 
граждани, така и от бизнеса.  Съще-
временно има разкрит информационен 

център в областта, където желаещи-
те могат да отправят своите пита-
ния.  В Севлиево по програмата могат 
да участват 33 блока, а в град Габрово  
– около 160. 

Очаквам на предстоящата среща 
с КСБ министър Павлова да отговори 
на въпроси на фирмите, свързани със 
строително-монтажните работи.  

Ако бъдат разделени на лотове об-
ществените поръчки, ще се включат 
много дружества от област Габрово.  

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

Всяка една организация е призвана 
да защитава интересите на своите 
членове, най-вече на по-слабите. Сега 
на дневен ред е Националната про-
грама за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради, която 
се очакваше от малките и средните 
фирми с голяма надежда. От методика-
та, одобрена от Министерския съвет, 
която ни беше изпратена за информа-
ция от КСБ, става ясно, че сградите, 
които ще бъдат санирани, трябва да 
имат минимум 36 апартамента, кое-
то е едропанелен блок с поне 3 входа 
на по 6 етажа, ако на всеки етаж има 
по 2 апартамента. Става въпрос за 
голям обем СМР – смяна на дограма, 
пълно външно саниране с минимум 8 см 
топлоизолация, покривни топло- и хи-
дроизлации, както и ремонт на общите 
части, като входове, стълбища и т.н. 
Това е работа за стотици хиляди ле-
вове, за която ще е необходима и мно-
го сериозна банкова гаранция. Трудно 
малка или средна фирма ще може да 
отговори на поставените условия за 

участие в тази програма. Според мен 
те трябва да се променят. Поръчките 
да бъдат разделени на отделни пози-
ции – хидроизолации, дограма, санира-
не, тенекеджийски работи, или да се 
регистрират консорциуми между раз-
лични специализирани фирми. 

В тази ситуация Камарата на 
строителите трябва да има актив-
на роля, за да помогне на по-малките 
фирми. Защото в момента хората са 
си вложили средствата в банките на 
депозит и никой не инвестира. Един-
ствените свежи пари в икономиката 
са общинските бюджети за капитало-
ви разходи за ремонти и тези от евро-
пейските програми. Затова и програ-
мата за саниране в момента е толкова 
важна за нас.

Аз съм един от основателите на 
Камарата на строителите в Стара 
Загора. Знам, че невинаги става това, 
което браншът иска, но трябва да се 
започне отнякъде.

За пример мога да дам ситуацията 
в Германия. Там е записано, че главни-
ят изпълнител на обекта задължител-
но трябва да е местна фирма. От там 
нататък тя може да има и двадесет 
подизпълнители от най-различни дър-
жави. 

Инж. Николай Николов, 
председател на ОП на КСБ - Бургас: 

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

Отдавна чакаме подобна схема за 
енергийно обновяване. Това е стъп-
ка към съживяването на бранша, в 
частност на МСП. Както Камарата, 
така и ОП на КСБ - Бургас, се бори 
от години да има такава държавна 
инициатива. Националната програма 
за енергийна ефективност на мно-
гофамилните жилищни сгради дава  
възможност малките и средните 
фирми да участват в обществените 
поръчки за обектите. А това е свеж 
ресурс за тях. 

Община Бургас сериозно работи 

в посока за енергийна ефективност 
на сградите. До голяма степен вече 
е готова да обяви и проведе първите 
търгове. Сформирани са и екипите, 
които ще се занимават със схемата. 
Готови са и фирмите, които ще пра-
вят енергийното обследване. 

Според мен е необходима още по-
широка разяснителна кампания сред 
гражданите, защото в момента по-
стоянно се появяват слухове срещу 
програмата. Аргументите против 
схемата са повече политически, а не 
експертни.   

Националната програма за енергий-
на ефективност на многофамилните 
жилищни сгради е  тежка, тъй като 
съдържа множество процедури. Според 
мен, както е подредена, тя е премислена 
достатъчно добре. Вече се запознахме 
с указанията и в момента подготвяме 
нашите становища. За радост за стро-
ителите задачата е лесна – да изпълним 
това, което е проектирано. Има въпроси, 
свързани с конкурсите, които общината 
трябва да направи, обследванията на 
сградите и последващо проектиране. 

Има финансови изисквания към фир-
мите, които ще изпълняват програмата. 
Затова препоръката ми към членовете 
на ОП на КСБ–Варна, е да се обединяват, 
тъй като голяма част от свършената 
работа ще се изплаща накрая. Ще има и 
технически изисквания, които трябва да 
бъдат покрити от компаниите. Най-лес-
ният вариант да се реализира обновява-

нето на сградите е да се обединят фир-
мите. За мен програмата е изпълнима. За 
съжаление има доста зложелатели. Но в 
края на краищата работа на общината е 
да организира дейността си, за да доведе 
докрай изпълнението на проектите. Ней-
ната отговорност е най-голяма. В момен-
та работим съвместно. Вече се състоя-
ха няколко срещи по темата. Едната бе 
със заместник-кмета по строителство 
Христо Иванов. Дискутирахме и с члено-
ве на ОП на КСБ–Варна, участието ни в 
програмата. Имаше и обществен съвет 
по темата, т.е. работи се активно, за 
да се преодолеят евентуални проблеми, 
защото при всяко положение процесът 
трябва да бъде интензивен. 

Методологията е достатъчно точна 
и ясна, само трябва да се изпълни. Сега 
ще се види дали ще стигне физическият 
потенциал на самите фирми в регионите, 
за да реализират програмата.  

Инж. Петко Балабанов, 
председател 
на ОП на КСБ – Стара Загора:
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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

Проф. д-р инж. Илия
Митев, 
НПК „Строител“

Панелните  жилища 
бяха построени в периода 
1960 – 1990 г., за да задово-
лят нарасналата нужда от 
домове, появила се вслед-
ствие усилената миграция 
на населението от селата 
към градовете след Вто-
рата световна война. Това 
се отнася за почти всички 
страни от Източна Европа.

Освен жилищата по 
тази система бяха изгра-
дени още хотели в два ку-
рортни комплекса край Чер-
но море – Албена и Слънчев 
бряг, а така също мотели, 
почивни станции, общежи-
тия, детски градини, мало-
етажни индивидуални вили. 
Сградите бяха непрекъсна-
то усъвършенствани в архи-
тектурно, конструктивно и 
инсталационно отношение 
във връзка с измененията 
на нормите за проектиране, 
наличните у нас материали 
и технологиите за изпълне-
ние. Системата намери ши-
роко приложение в България 
благодарение на добрите си 
технико-икономически пока-
затели, относително нисък 
разход на труд, бързо меха-
низирано строителство, съ-
поставим разход на матери-
али за кв. м РЗП и приемлива 
стойност на изградените 
домове. Панелните блоко-
ве бяха реализирани заедно 
със зданията по други ин-
дустриализирани системи, 
като едроразмерен кофраж 
(ЕК), пакетно повдигани пло-
чи (ППП), скелетно безгре-
дова система (Е1-72).

Първата едропанелна 
сграда в София беше по-
строена през 1958 г., през 
1960 г. бяха направени още 
два експериментални обек-
та по проект на НИСИ. 
Първите панелни жилищни 
блокове бяха четириетажни, 
като височината им посте-
пенно се увеличаваше съот-
ветно на 5, 6, 8 и 9 етажа 
за земетръсен район и 12 
етажа за експериментал-
на сграда в неземетръсен 
– тогава Бургас. Блоковете 
бяха проектирани в съот-
ветствие с действащите 
в момента норми от колек-
тиви към големите проек-
тантски организации у нас. 
Проектите бяха обсъждани 
и приемани от експертни 
съвети в проектантските 
организации и в Министер-
ството на строежите.

Използвани бяха още 
добрите практики на други 
страни и резултатите от 
проведените у нас проучва-
ния.

В НИСИ бяха направени 
опитни изследвания в раз-
лични области, отнасящи 
се до конструктивната си-
гурност, експлоатацията, 

топло- и звукоизолацията 
на построените блокове. 
В резултат на това бяха 
създадени и публикувани ин-
струкции, норми, статии и 
книги, които се ползваха в 
практиката.

Изградените у нас сгра-
ди отговарят на всички нор-
ми, които са действали към 
момента на проектирането 
им. При добро изпълнение те 
имат конструктивна сигур-
ност, както и други здания, 
реализирани по другите 
строителни системи, при-
лагани по същото време 
у нас.

Бяха създадени 29 до-
мостроителни комбината, 
които имаха възможност 
да произвеждат панели и от 
тях да се строят около 40 
хил. жилища годишно.

Конструкцията на 

сградите се състои от:

монолитни стомано-
бетонни фундаменти, ивич-
на гредоскара, обща фун-
даментна плоча, фундиране 
върху пилоти;

монолитен или сглобя-
ем стоманобетонен нулев 
цикъл – външни и вътрешни 
стени в сутерена;

носещи вътрешни 
стоманобетонни напречни и 
надлъжни стени в етажите;

носещи и неносещи 
външни стени по етажите 
от лек бетон (керамзито 
бетон Б10 или керамзито-
перлито бетон Б7.5) или с 
трислойна конструкция (бе-
тон – топлоизолация от пе-
нобетон, стиропор или вата 
– бетон);

неносещи стомано-
бетонни прегради, стенни 
панели и санитарни кабини 
(тоалетни, бани или и двете 
заедно);

стоманобетонни подо-
ви панели;

корнизни елементи за 
покрива от стоманобетон;

покривни стоманобе-
тонни рамки;

покривни стоманобе-
тонни панели.

Повечето от постро-
ените сгради бяха с плосък 
двоен покрив с вътрешно 
отвеждане на водата. Па-
нелите, произведени в домо-
строителните комбинати, 
се доставяха на строител-
ната площадка с панеловози 
и се монтираха с кранове. 
Монтажът, заварките в 
съединенията, замонолит-
ванията с бетон и всички 
довършителни работи бяха 
правени под контрола на 
техническия ръководител и 
бе водена съответната до-
кументация. Сградите бяха 
приемани от комисия съ-
гласно действаща наредба.

За да се установи със-
тоянието на съединенията 
между носещите стенни па-
нели, изпълнени от обла ар-
мировъчна стомана, в НИСИ 
бе направено проучване. 

Резултатите от това из-
следване показаха, че съеди-
ненията са в относително 
добро състояние, което не 
дава основание за тревога 
от поведението им по време 
на експлоатация.

Това проучване беше на-
правено преди доста години 
и е добре то да се повтори. 
Трябва да се отбележи, че 
тези връзки в хоризонтал-
ните фуги между носещи-
те панели са необходими 
най-вече за особеното на-
товарване при земетръс, 
за което състояние те са 
изчислени и оразмерени. В 
неземетръсните райони на 
повечето страни в Европа 
те са по-скоро конструк-
тивни, тъй като в хоризон-
талните сечения на сгради-
те по етажи не се получава 
опън при натоварването от 
собствено тегло, полезен 
товар и вятър, независимо 
от силата му.

Панелните сгради са в 
експлоатация повече от 50 
години. Те изпълняват с ус-
пех предназначението си и 
имат добро поведение при 
земетръс. Това се видя при 
земетресенията у нас през 
1977 и 1986 г. При това в Ар-
мения, което бе със сила 9-а 
степен и загинаха около 25 
хил. души, само едропанелни-
те здания останаха здрави 
и без човешки жертви.

Панелните сгради имат 
редица недостатъци. Един 
от тях е еднообразният 
външен вид. През 1970 г. при 
посещение във Виена видях 
да се строят едропанелни 
здания с различни осови раз-
стояния между носещите 
стени, кратни на 10 см, с 
различни дограми и фасадни 
обработки. По този начин 
постройките не са едно-
типни. Друг недостатък е 
необходимостта от непре-
къснат текущ ремонт на 
плоския покрив поради ста-
реене на листовата хидро-
изолация, лошо изпълнение, 
повреди в изолацията и т.н. 
Сред дефек тите са проти-
чания през фугите (затво-
рени или отворени) между 
външните стенни панели и 
лошо реализирани или нека-
чествени уплътнителни ма-
териали, поява на кондензна 
влага от вътрешната стра-
на на фасадните панели с 
нарушена топлоизолация 
(най-вече при трислойните 
фасадни панели) в построй-
ките без централно топло-
снабдяване, относително 
по-ниска звукоизолационна 
способност на междуапар-
таментните и външните 
стени поради по-малката 
им маса в сравнение с мо-
нолитните сгради, където 
тези стени се изпълняват 
от 25 см тухлена зидария. 
Недостатък е и ограничена-
та възможност за промени 
в разпределението на сгра-

дите поради твърдата пла-
нировка на носещите стени 
в план и невъзможността за 
разместване или премахва-
нето им.

Амортизационният срок 
на годност според същест-
вуващата по-рано наредба 
за сглобяемите сгради е 70 
г., а за монолитните е 80 г.

Все по-често по телеви-
зията, радиото и в печата 
се правят изказвания от-
носно бъдещето на тези 
сгради. Правят се заключе-
ния, които са технически и 
икономически необосновани, 
а някои от тях – и направо 
погрешни, като например да 
бъдат разрушени. Във всич-
ки страни на Източна Ев-
ропа, където са построени 
подобни блокове, обектите 
се анализират с цел да се 
усъвършенстват сградите 
с оглед на бъдещата им екс-
плоатация. Не става дума 
за разрушаването им.

Възможностите за 

подобрение според мен са 

следните:

Подобряване на хидро-
изолацията на съществува-
щите плоски покриви, като 
се използват по-качестве-
ни материали или се рекон-
струират. Второто реше-
ние включва премахването 
на плоския покрив и създа-
ването на използваемо под-
покривно пространство под 
лек скатен покрив и прила-
гането на високоефективни 
топлоизолационни материа-
ли и покритие от керемиди 
или други леки материали – 
ламарина, листови материа-
ли на битумна или друга ос-
нова. Проучване на втората 
възможност беше направе-
но преди около 20 години за 
сграда в София. Съвещание 
на същата тема бе проведе-
но във Варшава през 1995 г., 
организирано и финансирано 
от Германия. Надстрояване-
то на съществуващите па-
нелни сгради е технически 
възможно, но практически 
неосъществимо при наши-
те условия.

Премахване на еднооб-
разния външен вид на сгра-
дите, на течове през фуги-
те между фасадните панели 
и подобряване на топлоизо-
лацията на блоковете може 

да се постигне чрез допъл-
нителна топлоизолация от 
външната страна на фаса-
дите. Това вече се прави при 
много жилища. 

Тук трябва дебело да 

се подчертае, че не са раз-

решени всички изменения, 

които могат да поискат 

обитателите на сгради-

те. Възможни са промени, 

свързани с:

Премахване на разпре-
делителни стени с оглед 
обединяване на помещения.

Пробиване на нови 
отвори за врати, но само в 
някои от носещите стенни 
панели на място, предвари-
телно определено от ин-
женер конструктор. Не се 
разрешава разширяване на 
съществуващите отвори 
за врати в носещи стенни 
панели, както и прекъсване 
на носеща армировка по ка-
къвто и да е повод.

Удълбочване на отвора 
за прозорец, като се премах-
не подпрозоречната част в 
неносещите фасадни панели 
при остъклени балкони.

Остъкляването на 
балкони с вземане мерки да 
не се претоварва конзолно 
издадената част от подо-
вия панел. За целта да се 
използват леки материали. 

Практиката показва, че 
много от собствениците 
на жилища си позволяват 
без разрешение да разру-
шават връзки между пане-
лите, разширяват отвори, 
пробиват нови за врати в 
носещи стенни панели не 
там, където може. Търси се 
инженер за експертиза или 
становище чак след като са 
направили ремонта, вместо 
това да стане преди ре-
монта. Трудно може да се 
обясни на собствениците, 
че не трябва да се наруша-
ва носещата способност на 
конструкцията в собстве-
ните им домове, което води 
до повреда.

Може да се направят 
промени във външния вид 
на блока чрез апликиране на 
нови обеми към тях. Това бе 
направено в курорта Албе-
на за хотелите „Калиакра” и 
„Славуна”, като се изгради-
ха балкони и се удълбочиха 
стаите, и може да се при-

ложи и при жилищните сгра-
ди. Сред възможностите са 
допълнителни малки по ква-
дратура сгради, долепени 
до съществуващите, нови 
входове с друга форма и кон-
струкция. 

В България построени-
те жилища независимо от 
строителната система 
около 95% са частна соб-
ственост. Това означава, 
че когато се правят ремонт 
или реконструкция на цяла-
та сграда (покрив, таван, 
допълнителна външна то-
плоизолация, вход и т.н.), при 
всички случаи това трябва 
да стане със съгласието и 
средствата на всички соб-
ственици. Тук е ключът за 
реализацията на описаните 
по-горе възможности. В по-
вечето страни в Европа жи-
лищата са държавни и тези 
ремонти, усъвършенства-
ния и т.н. се финансират от 
държавата и се реализират 
по-лесно. При нас в момента 
се предприемат действия в 
тази посока.  Една от въз-
можностите е Национална-
та програма за енергийно 
обновление на многофамил-
ните жилищни сгради. По 
нея ще се осигури около 1 
млрд. лв. за реновиране на 
блоковете. За първите две 
години финансирането ще 
е безвъзмездно за гражда-
ните. Ще се започне със 
стоманобетонни здания с 
над 36 апартамента, което 
означава всички, изградени 
по т.нар. индустриален на-
чин – едропанелно жилищно 
строителство, пакетно 
повдигнати плочи и едроп-
лощен кофраж. От МРРБ в 
момента водят разяснител-
на кампания как гражданите 
могат да се включат. 

За обновяването на бло-
ковете под 36 апартамента 
може да се кандидатства по 
ОП „Региони в растеж 2014 - 
2020“. 75% от средствата 
ще бъдат поети по ОПРР, а 
останалите 25% от държа-
вата.

По този начин постро-
ените едропанелни сгради 
ще продължават да се екс-
плоатират и в бъдеще и да 
задоволяват жилищните 
нужди на около 25% от насе-
лението у нас.

Те задоволяват жилищните нужди 
на около 25% от населението у нас

Снимка Свилена Гражданска
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Проф. д-р инж. Димитър Назърски, член на УС на Българската асоциация по изолации в строителството:

Невена Картулева

В специално интервю за 
в. „Строител” проф. д-р инж. 
Димитър Назърски – експерт 
и преподавател в областта на 
хидро- и топлоизолациите на 
сгради и съоръжения, коменти-
ра изпълнението на Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофамил-
ните жилищни сгради. 

Той посочи проблемите от 
техническо и администра-
тивно естество,  с  които 
местните власти и фирмите 
биха срещнали. Обясни и какво 
точно включват дейностите 
по енергийно обновяване.

По думите му първата 
стъпка е ясна – необходимо е 
да се направят сдружения на 
етажната собственост, кои-
то да подадат документи за 
кандидатстване към общини-
те за финансиране по програ-
мата. Още в началото обаче 
трябва да се подчертае, че 
крайната цел на кампанията 
е да постигнем постройки с 
енергиен клас „С”, уточнява 
той. „Сградите не само ще 
бъдат обличани с топлоизола-
ционни материали, ще има и 
други подобрения. Чрез спес-
тяване на енергия живеещи-
те в тях ще бъдат облекчени 
в месечния си бюджет, а дър-
жавата ще направи икономия 
на електрическа енергия”, 
допълни проф. Назърски. Из-
числяването на броя сгради, 
които могат да се обновят 
с ресурса по програмата - 
1 млрд. лв., е лесно. Проф. На-
зърски напомня, че по разчети 
на МРРБ цената на въвежда-
нето на мерки за енергийно 
обновяване е около 150 лв. на 
кв. м. 1 млрд. лв., разделени на 
150, дават общата площ, коя-
то ще обновим. Тя е 65 млн. 
кв. м. Разделяйки я на средна-
та площ на един едропанелен 
блок с три входа и 100 апар-
тамента, получаваме около 
1000 - приблизителния брой 
на постройките, които могат 
да бъдат обновени. „Това ни-
как не е малко. В рамките на 
програмата ще въведем мер-
ки за енергийна ефективност 
в около 15 - 18% от едропанел-
ните сгради у нас“, обобщава 
проф. Назърски, като допъл-
ва, че работата по подобен 
обект продължава около го-
дина – от кандидатстването 
през обществените поръчки 
до приключване на строител-
ните дейности.

Той посочи, че работата 
на инженерите ще започне от

конструктивното и енер-

гийното обследване, 

за да бъде определено точ-
ното състояние на „болния”. 
Тоест, да се получи информа-
ция за актуалното положение 
на сградата. Отнасяйки го 
към нормативните изисква-
ния, действащи към момента 

на проектирането й, ще се из-
яснят и нуждите от осигуря-
ване на конструкцията. Спо-
ред проф. Назърски не може 
да се говори за привеждане на 
сградите към съответствие 
на последните норми, защото 
това би изисквало доста по-
сложни интервенции и повече 
средства. А и едропанелните 
постройки поради това, че 
имат ивични фундаменти са 
с по-малки възможности за 
увеличаване на носимоспособ-
ността, въпреки че това не е 
невъзможно от конструктив-
на гледна точка. 

„Дори да вкараме сградата 
в параметри, в които да отго-
варя на нормите за времето, 
когато е проектирана, пак би 
имало резултат. Някои веро-
ятно ще са с доста занижени 
показатели по отношение на 
конструктивната си надежд-
ност в сравнение с изискване-
то на проекта”, допълни той.

Конструктивните пробле-
ми често идват от връзките 
между панелите, където има 
заваръчни работи и трябва да 
се провери дали са корозира-
ли. Получават се и слягания, 
и деформации на ивичните 
фундаменти - при експер-
тизи на едропанелни сгради 
експертът е установявал, че 
вследствие на течове от во-
допроводните или от канали-
зационните системи стават 
слягания на почвата, заради 
които се слягат и фундаме-
тите и се образуват пукна-
тини, създаващи опасност за 
цялата постройка. 

Следващата стъпка  е 
анализът на резултатите 
от енергийното обследване, 
показващи какво трябва да 
включва проектът в частите 
енергийна ефективност, ото-
пление, вентилация, климати-
зация и ВиК. Дейностите за 
него предвиждат подобрява-
не на топлоизолационната 
способност на стените, на 
покривите, на подовете над 
неотопляеми помещения и 
на остъклените части - про-
зорци и врати по фасадите. 
Според насоките на проф. На-
зърски на покривите задължи-
телно трябва да се направи 
и обновяване на хидроизола-
ционната система.

Той постави акцент и вър-
ху контрола на качеството на 

материалите, 

които ще се използват за 
обновителните работи. „Пра-
ви ми добро впечатление, че 
в методичните указания на 
МРРБ за ефективните топ-
лоизолационни материали за 
външните системи са записа-
ни добри изисквания. Те дават 
възможност за репери за кон-
трол на качеството. Затова 
нека фирмите още в самото 
начало се обърнат към акре-
дитирани лаборатории, които 
да удостоверят качеството 
на продуктите. У нас напри-
мер се продава пенополис-

тирен с с обем на плътност 
10 - 12 кг на куб. м. Добрият 
пенополистирен за стени е с 
обем на плътност минимум 
16, аз бих казал 17 кг на куб. м. 
Тези показатели са зададени 
и в методологията“, уточни 
проф. Димитър Назърски. Той 
допълни, че проверката на ка-
чеството може да бъде извър-
шена за не повече от два часа 
в лабораторията на УАСГ, коя-
то разполага с един от най-
модерните в България уреди 
за определяне топлопровод-
ността на материалите. 

Като едно от 

предизвикателствата 

при изпълнение на програ-
мата той посочи казуса с 
дограмите. В 80% от сгради-
те те са нови –  алуминиеви, 
пластмасови, макар и с раз-
лична конфигурация. Според 
него едва ли ще се стигне 
до тяхната подмяна и ще се 
свалят само старите дър-
вени дограми. Същото е и 
мнението му за остъклените 
балкони. 

Втората трудност - най-
вече за изработването на 
проектите и за строителни-
те дейности, може да се явят 
външните топлоизолационни 
системи, поставяни масово 
от алпинисти. Те са предим-
но с дебелини от 3 до 5 - 6 см, 
уточни проф. Назърски. „Въ-
просът е да ги оставим, или 
да ги махнем? Мисля, че не е 
добро решение да отстраним 
направеното само защото 
не сме сигурни в качеството 
му. Още при обследването на 
сградата трябва да се види 
какво е изпълнението и най-
вече захващането с пласма-
сови дюбели на външната 
топлоизолация  - била тя от 
пенополистирен, плоскости 
или от минерална вата. Чес-
то дюбелите влизат само на 
1 см в панела, защото алпи-
нистът няма опора и съот-
ветно възможност да забие 
дюбела на необходимите поне 
2 - 3 см. Затова ако захваща-
нето не е добро, могат да се 
добавят дюбели. После изола-
цията да се сложи върху ста-
рата, като се вземе предвид 
каква е общата дебелина на 
фасадните стени според про-
екта“, обяснява проф. Назър-
ски. 

Според него би било добре 
да се обърне внимание и на 
архитектурата и на околно-
то пространство. Така може 
да се вдигне нивото на оби-
таване. Средствата за това 
не са много, но засега в ме-
тодологията не е изяснено 
дали ще се предоставят. „И 
все пак, когато говорим за 
обновяване на сгради,  нека 
мислим комплексно - като за 
зона за обитаване от XXI в. 
Това ще допринесе за повиша-
ване на цените на етажната 
собственост“, смята той.

К а т о  п р е ди з ви кат ел -
ство за строителите проф. 

Назърски посочи достъпа 
до имотите. Той е особено 
необходим, ако се налагат 
конструктивни намеси, как-
то и при работата по отоп-
лителната, електро- и ВиК 
системите. Затова според 
него още на ниво общини при 
кандидастването на сдру-
женията на етажната соб-
ственост трябва да се знае 
какви и колко са проблемите 
в дадена сграда и да се дава 
предимство на обекти, при 
които има достъп до макси-
мален брой апартаменти. 
Проф. Назърски отбеляза и че 
за някои видове работи може 
да се наложи евакуиране на 
част от сградата или на от-
делни апартаменти. Но този 
проблем би се решил, ако об-
щините окажат подкрепа с 
оборотни жилища, които да 
предоставят за обитаване 
за 15 – 20 дни.

Процедурите

„В указанията на МРРБ се 
казва, че за качеството на из-
пълнение ще следят предста-
вители на общините и на ет-
ажната собственост. Но там 
са малко технически грамот-
ните и компетентни лица, 
които биха могли да изпълня-
ват подобни функции. Моята 
молба към всички участници 
в процеса е с тази дейност 
да бъдат ангажирани надзор-
ните фирми, в които има спе-
циалисти, защото не виждам 
как процесът по контрол ще 
стане на добра воля“, посочи 
проф. Назърски. 

Той каза, че все още не е 
уточнено как ще се провеждат 
обществените поръчки за из-
бор на изпълнител – дали общи-
ната ще групира обектите и 
ще ги обявява в една процедура, 
или ще има отделни търгове 
за всяка сграда. По думите му 
това е въпрос на организация, 
но групирането на постройки-
те би бил по-добрият вариант 
и за администрациите, и за 
фирмите, които подават офер-
ти към тях. 

Проф. Назърски смята, че 
при избора на изпълнител  не 
е удачно да дава предимство 
на фирмата, предложила най-
малка цена. Тя може да се взе-
ме предвид, но заедно с други 
фактори с по-голяма тежест 
като опита на кандидата и 
качеството на обектите, по 
които е работил. 

„Фирмите с по-малки въз-
можности тръгват към най-
ниска цена и най-кратък срок 
за изпълнение, знаейки, че 
имат големи шансове да спе-
челят. Но резултатите са 
незадоволителни. Затова при-
зовавам и общините, и компе-
тентните органи на държа-
вата да бъдат внимателни, 
за да не става така, че още 
при обществените поръчки 
да предопределяме незадово-
лително качество на крайния 
резултат“, подчерта той. 

Като трудности за общи-
ните посочи и експертния по-
тенциал. Те могат да бъдат 
преодолени с наемането на 
граждански договор на слу-
жители с технически и ико-
номически капацитет, ако 
по програмата се предвидят 
средства и за това, отбеляза 
експертът.  

През седмицата проф. Ди-
митър Назърски е провел 

работна среща с КСБ,

на която са били обсъде-
ни възможностите за съдей-
ствие на специалистите от 
строителния бранш за оп-
тимално изпълнение на про-
грамата за саниране. „С КСБ 
имаме намерение да се дадат 
определени насоки по отноше-
ние на кампанията и особено 
в частта изпълнение, така 
че по най-добрия начин да се 
постигне целта - обновените 
енергийно сгради да са с изи-
сквания клас „С”. Гражданите - 
участници в този процес, зна-
ят, че основната работа ще 
се свърши от строителните 
фирми, затова топката е из-
ключително в тяхното поле“, 
казва проф. Назърски. 

Снимка Денис Бучел



Ще подготвим предложенията за схема за търговия с „бели“ сертификати

Миглена Иванова

Г-н Алексиев, разкаже-

те повече за дейността 

на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие.

Първоначално тя е създа-
дена като Държавна агенция 
за енергийна ефективност 
(EE) и е била в ресора на раз-
лични ведомства. В момента 
е под шапката на Минис-
терството на енергетика-
та. Името на Агенцията се 
промени през 2012 г., когато 
й беше възложена задача-
та да поддържа регистъра 
за гаранции за произход на 
енергията от възобновяеми 
източници. Целта е доста 
сериозна, тъй като обекти-
те са много и обработката 
на данните отнема доста 
време. В тази връзка искам 
да изразя доволството си, 
че приключихме проекта за 
електронизация на регистъ-
ра. Подаването на заявлени-
ята вече става и онлайн и 
се надявам това да набере 
популярност. Така ще раз-
товарим и бизнеса от изпра-
щането на документация на 
хартиен носител, а и Агенци-
ята от гледна точка на об-
работката на документите.

Функциите ни са много. 
Покрай ЕЕ задачата ни е да 
поддържаме системата за 
регистриране и промяна на 
обстоятелства за фирми-
те, които се занимават с 
енергийни одити както в 
сгради, така и в промишлени 
системи. Агенцията трябва 
да контролира качеството 
на обследванията и съот-
ветно - сертификатите за 
зданията, които се издават. 
Подпомагаме и държавните, 
и общинските структури 
във връзка със съставянето 
на планове и програми за ЕЕ 
и за възобновяемите източ-
ници, както и изготвянето 
на ежегодните им отчети.

Една от основните ни 
задачи е отчитането на из-
пълнението на Националния 
план за действие по енергий-
на ефективност. 

Колко са фирмите, кои-

то осъществяват обслед-

вания за EE на сгради и про-

мишлени системи? Какви 

тенденции се наблюдават 

през последните години?

Eнергийната ефектив-
ност стана приоритет, а 
законодателството в тази 
област е доста динамично. 
Това е свързано и с проме-
ните в европейските изиск-
вания. В публичния регистър 
на лицата, които извършват 
обследване за енергийна 
ефективност и сертифици-
ране на сгради са вписани 
302 фирми. От 2013 г. се даде 
възможност и физически 
лица - а не само дружества 
- да извършват обследвания 
на по-малки постройки съо-
бразно категоризацията им 

в Закона за устройството 
на територията (ЗУТ). Фир-
мите, които осъществяват 
одити на промишлени систе-
ми, са 51. 

Моето лично наблюде-
ние е, че откакто в ЗУТ бяха 
записани изискванията за 
оценка за съответствие и 
издаване на сертификати за 
проектни характеристики, 
много от компаниите, които 
се занимават със строите-
лен надзор, се вписаха и в 
базата данни за ЕЕ. Затова 
имаше бум на регистрации-
те в един момент. Тъй като 
работата по обследванията 
поне за момента е силно по-
влияна от възможностите 
мерките за енергийна ефек-
тивност да се финансират 
от европейските фондове, 
затова тя е някак на прили-
ви и отливи. Дали регистри-
раните фирми са много или 
малко – това зависи от със-
тоянието на пазара и под-
готвяните проекти.

Очаквате ли нов прилив 

на дружества във връзка с 

приемането на  Национал-

ната програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради?

Домовете по принцип са 
извън задължителния обхват 
на Закона за енергийната 
ефективност поне към мо-
мента. Има условие обаче, че 
те трябва да са обследвани, 
за да може обновяването 
им да се реализира по някоя 
от схемите. Програмите за 
саниране са сложни и не за-
виждам на колегите, които 
ще ги управляват, най-мал-
кото заради структурата на 
собствеността в България. 
Има и допълнителни усложне-
ния – хората се местят от 
един град в друг, има праз-
ни жилища, други домове са 
общинска собственост или 
на множество наследници на 
починали лица... 

Все пак трябва да отче-
тем, че колкото и мащабни 
да са тези програми, има 
достатъчно натрупан опит. 

Да припомним пилотния про-
ект на ПРООН за обновяване 
на многофамилни жилищ-
ни сгради. Същевременно 
се осъществява и схема-
та на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството по 
Оперативната програма 
„Регионално развитие 2007 - 
2013“ – „Енергийно обновява-
не на българските домове“. 
Убеден съм, че ще се напра-
вят правилните изводи от 
реализацията на двата про-
екта, за да се структурират 
новите програми. 

Нека направим и кратък 

преглед на изпълнението на 

Националния план за енер-

гийна ефективност. Как се 

справяме в това отноше-

ние в сравнение с партньо-

рите ни от ЕС?

Спрямо другите държави 
от Съюза държим едно сред-
но положение. Въпросът е, че 
по принцип имаме сериозно 
изоставане по отношение на 
енергийната интензивност. 
То би следвало да се навакса, 
ако до 2020 г. се изпълнят 
целите за енергийна ефек-
тивност. 

Задачите ни са доста 
амбициозни по принцип. Като 
имаме предвид най-новата 
европейска директива от 
2012 г. – те стават още по-
амбициозни. Отчетите за 
изпълнението на Национал-
ния план се публикуват на 
сайта на Агенцията и там 
могат да се видят. Накратко 
казано, стриктно изпълнява-
ме разписаното в докумен-
та, но разпределението по 
сектори е неравномерно. 

Сградите са отлични-
ци, там има и преизпълне-
ние, докато промишлените 
предприятия и търговците 
на енергия изостават. Това 
обаче може да се каже, че е 
нормално, тъй като общини-
те и държавата изпълняват 
доста проекти за обновява-
не на обществени здания. 
Кризата от 2009 г. доста 
ни засегна, включително и 

енергийния сектор. Предпри-
ятията значително са свили 
инвестициите, включително 
и тези в ЕЕ. 

Какъв е успехът на об-

щините в подготовката 

на местните програми за 

енергийна ефективност, 

както и на регионалните 

планове? Предполагам, че и 

там виждате неравномер-

ност...

Да, така е. В края на 
миналата година проведох-
ме анкета с общините, за 
да оценим от какво точно 
имат нужда. Резултатите 
показаха, че сравнително 
малко от тях нямат такива 
програми – около 20 - 30%. 
Не сме правили анализ на 
структурата им, но предпо-
лагам, че това са най-малки-
те местни администрации, 
които нямат капацитет да 
подготвят и изпълняват по-
добни планове. 

Почти 50% от общини-
те искат подкрепа и съдей-
ствие както за подобрява-
нето на програмите, така 
и във връзка с изпълнението 
им. Местните власти при-
знават липсата на капа-
цитет и на специалисти. 
Много от тях не могат да 
отделят ресурс за общински 
енергийни мениджъри, които 
да се занимават с тези въ-
проси. В тази връзка пред-
стоят семинарни обучения 
на представители на адми-
нистрациите им. 

В Народното събрание е 

внесен за разглеждане нови-

ят Закон за енергийна ефек-

тивност. Кои са най-инте-

ресните моменти от него 

и кога можем да очакваме 

да влезе в сила предвид и 

наказателната процедура 

срещу България в сферата?

Проблемът е, че имаше 
обективно обстоятелство 
– липсата на правителство 
и парламент. Това усложни 
задачата да се направи та-
къв сериозен норматив. Със 
закона се въвеждат основни-

те изисквания на Директива 
2012/27/ЕС относно енергий-
ната ефективност. Основна 
целева група на задължени 
лица, които да подпомагат 
изпълнението на нацио-
налните цели, вече са тър-
говците на енергия. Те са 
главните фигури във фокуса 
на новия закон. Не отпадат, 
разбира се, задълженията за 
обновяване на промишлените 
системи за 2016 г., като це-
лите се завишават съгласно 
изискванията на директи-
вата. Поради недобрата 
икономическа обстановка в 
страната сме декларирали 
пред Европейската комисия 
възможните намаления на 
задачите. Те са позволени и 
по директивата. 

До момента фокусът по 
отношение на енергийната 
ефективност беше един-
ствено и само върху крайно-
то потребление. Ето тук се 
отваря „вратичка“ за мерки 
за ЕЕ в системите за пренос 
и разпределение на енергия. 

Необходимо е, а и в за-
кона са заложени да се 
разработят редица стра-
тегически документи – На-
ционална стратегия за 
енергийна ефективност, 
Национален план за сгради с 
близко до нулево потребле-
ние на енергия, Национален 
план за обновяване на сгра-
дите държавна собстве-
ност... 

Ние всъщност имаме 

подобни документи...

В светлината на новата 
директива най-малкото те 
трябва да се актуализират. 
А и преди в обхвата на за-
конодателството попадаха 
сгради с най-малко 1000 кв. м 
площ. Впоследствие той се 
разшири – вече правилата се 
отнасят до здания с над 500 
кв. м площ, а от юли догодина 
ще се обхващат такива над 
250 кв. м. Трябва да се напра-
ви и добра инвентаризация 
на постройките в страната 
- не само на държавните и 
общинските, но и на частни-
те жилищни.

Продължавам с новото в 
закона. На практика трябва 
да се мобилизират четири 
министерства – на енер-
гетиката, на икономиката, 
на регионалното развитие 
и благоустройството и на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията, което налага много 
добра координация за разпре-
деляне на отговорностите 
по ресори. 

Това са основните неща. 
При текстовете, свързани 
с одиторите, с обследва-
нията, няма съществени 
промени. Натрупан е опит, 
практика... 

В закона е записано, че 
трябва да бъде създаден 
търговски механизъм за 
финансиране на мерки за 

ЕЕ и че ще се разработва 
наредба. Надявам се, че се 
има предвид методът за 
търговия с „бели“ сертифи-
кати, който ние разработ-
ваме в момента по проект, 
финансиран от Оперативна 
програма „Конкурентоспосо-
бност 2007 - 2013“. Работа-
та ни трябва да приключи 
тази година и да предложим 
на министъра на енергети-
ката една много добра база 
за подготовка и въвеждане 
на такава търговия.

Сроковете за приемане-
то на закона в крайна смет-
ка зависят от графика на 
Народното събрание и от 
процедурните стъпки. Има 
срок за отстраняване на не-
редностите по наказателна-
та процедура, надявам се да 
го спазим.

Какви други законода-

телни промени са необхо-

дими в сферата на енергий-

ната ефективност, за да се 

гарантира изпълнението на 

националните цели?

Смятам, че синхрониза-
цията на нашето с евро-
пейското законодателство 
в сферата върви добре. 
Енергийната ефективност 
не е сама за себе си, тя е 
свързана с енергетиката, с 
енергията от възобновяеми 
източници, политиката в 
тези направления и със за-
дълженията за намаляване 
на вредните емисии. Поли-
тиката в тези направления 
трябва да се разглежда вза-
имосвързано и да се изчис-
тят всички противоречия 
между различните законода-
телни актове. Давам и при-
мер: за сградите в Закона за 
възобновяемите източници 
на енергия  пише, че при ре-
конструкции, проектиране 
и т.н. трябва да се вземе 
предвид дали могат да бъ-
дат въведени възобновяеми 
източници на енергия. В 
нормативите за проекти-
рането това не е вписано 
и проектантите трябва да 
познават точно този член 
от нормативния акт, за да 
го прилагат. Трябва да се 
направи анализ и тези про-
блеми, а и някои противоре-
чия да се изчистят.

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР):

Снимка Денис Бучел
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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

Екипът на в. „Стро-
ител“ ще следи постоян-
но изпълнението на На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни 
сгради. Темата ще бъде 
отразявана подробно на 
страниците на издание-
то. Материалите ще бъ-
дат публикувани както на 
сайта на в. „Строител“, 
така и във форума на ме-
дията (www.vestnikstroitel.
bg/phpbb/), където може-
те да коментирате и да 
давате предложения по 
програмата.
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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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Министърът на спорта Красен Кралев се обяви за изграждане на зимна инфраструктура

Мирослав Еленков

България заема по-
следно място по ски зони 
и лифтове в Европейския 
съюз. Това стана ясно от 
думите на министъра 
на туризма Николина Ан-
гелкова на кръгла маса с 
бранша за развитието на 
планинския туризъм. В съ-
битието участваха и ми-
нистърът на младежта и 
спорта Красен Кралев, 
заместник-министърът 
на земеделието и горите 
Георги Костов, замест-
ник-министърът на ико-
номиката Даниела Вези-
ева, кметове на общини и 
асоциации, свързани със 
зимните спортове.

„Страната ни  изо-
става значително в раз-
витието на планинския 
туризъм“, каза министър 
Ангелкова.  В Австрия 
на площ от 10 кв. км се 
пада по 1 км ски писта, в 
Германия – на 300 кв. км - 
1 км, а в България на площ 
от 579 кв. км имаме само 
един км. „У нас има общо 
32 ски зони и общо 110 
лифта“, посочи Николина 
Ангелкова. За сравнение 
в Чехия има 176 ски зони 
с 816 лифта, в Австрия 

цифрите са съответно 
254 и 3028 лифта, а във 
Франция – 325 и 3595. 
„При такива показатели 
не можем да бъдем конку-
рентоспособни на паза-
ра“, допълни министърът 
на туризма. По думите й 
България има потенциал 
за нови ски писти и съо-
ръжения, които да бъдат 
изградени, но без да се 
нарушават екологичната 
среда, парковете, флора-
та и фауната. 

„Само с общи усилия 
ще можем да наложим 
България като разпозна-
ваема целогодишна дес-
тинация“, допълни още 
Ангелкова. „Действията 
ни трябва да бъдат насо-
чени към стартиране на 
промени в нормативните 
актове, модернизиране 
на съществуващите съ-
оръжения и дългосрочно 
планиране, без да нару-
шаваме националното 
и европейското законо-
дателство. Сегашните 
ски съоръжения трябва 
да гарантират безопас-
ност. А голяма част от 
тях са материално оста-
рели. Трябва да намерим 
компромисен вариант 
да се облагороди инфра-

структурата в планини-
те така, че да отговори 
на нуждите на местните 
хора и да посрещне очак-
ванията на всички турис-
ти“, обобщи Ангелкова.

В  същи я  контекст 
беше и коментарът на 
министъра на спорта 
Красен Кралев,  който 
каза, че настоящата ин-
фраструктура е далеч от 
това, което трябва да 
бъде, за да се стимулира 
детско-юношески, масов 
и професионален спорт. 

Той посочи, че с общо 
200 км ски писти, с колко-
то разполагаме, няма как 
да се подготвят спорти-
сти на световно ниво, и 
се обяви за изграждане 
на нови планински съоръ-
жения. 

Представители  на 
общини, в които основ-
ният източник на дохо-
ди е именно туризмът, 
също защитиха тезата 
за подобрение на ски ин-
фраструктурата и стро-
ителство на нова, без да 

се нарушава екологична-
та среда. От бранша на-
помниха, че защитените 
зони следва да се използ-
ват така, че да служат и 
на хората, и на бизнеса.

Кметът на Банско Ге-
орги Икономов се обърна 
с призив Министерство-
то на туризма да напра-
ви оценка на потенциала 
на зимния туризъм и на 
достъпността на инфра-
структурата. „Досега 
държавата не е работи-
ла за ски курортите и 

постигнатото е зара-
ди частна инициатива“, 
каза той. Икономов поис-
ка спешни мерки, защото 
ски курортите имат нуж-
да от помощта на държа-
вата, за да се развиват.

По време на срещата 
стана ясно, че министър 
Ангелкова ще инициира 
промени в Закона за ту-
ризма, които ще дадат 
възможност за развитие 
на всички видове тури-
зъм, а не само на летния 
и зимния.

Модернизацията на ски зоната край хижа „Алеко“ 
на Витоша ще струва над 100 млн. лв. Това обявиха 
от ръководството на фирмата собственик на лиф-
товете „Витоша ски“. Те са готови да инвестират 
необходимите средства за подмяна на  съоръжени-
ята, които са строени между 60-те и 80-те години 
на миналия век. Реновирането ще отнеме между 3 и 
5 години. В проекта е залегнала смяна на 9 същест-
вуващи лифта и влека и по-добра връзка между тях. 
За целта обаче първо трябва да бъде изготвен нов 
план за управление на природния парк, защото валид-
ността на стария изтече в края на 2014 г. 

След това идеята трябва да мине през одобре-
нието на държавните органи и чак тогава работа-
та може да започне. В модернизацията е предвидена 
подмяна на най-старата въжена линия „Бай Кръстю“ 
(направена през 1956 - 1968 г.) с нова кабинкова с 8 
места. Настоящото съоръжение от кв. „Симеоново“, 

Красен Кралев, министър на младежта и спорта: Петър Диков, главен архитект на Столичната община: 

За Министерството на младежта и спорта е важно да има 
подходящи условия за развитие както на социалния туризъм, така 
и на високо спортно майсторство. Истината е, че в момента 
инфраструктурата е далеч от нивото, на което трябва да бъде, 
въпреки даденостите, с които разполагаме. Имаме прекрасна и 
работеща програма „Научи се да караш ски”, която обхваща над 
14 хил. деца. Стартира на Витоша, но през последните години 
се разшири и вече я има във всичките ни курорти. За съжаление 
на повечето места липсват нужните съоръжения. Тези, с които 
разполагаме, са морално и технически остарели. Това дава пред-
поставки за сериозни инциденти. Основен приоритет на ръково-
деното от мен министерство е да създаде условия за развитие на 
масовия и детско-юношеския спорт. С наличната инфраструктура 
в зимните ни курорти това е почти невъзможно. По тази причи-
на пистите и съоръженията се ползват главно от туристи, не 
остава пространство, което да бъде отделено за подготовката 
на състезатели, както е в най-големите ски курорти в Европа и 
по света. Няма друга столица в Европа, която да има уникалния 
шанс да разполага с планина на 30 минути път от центъра и да не 
я използва пълноценно за развитие на зимните спортове. Искам 
да подчертая, че при изграждането на инфраструктурата трябва 
да се спазват правилата и да не се нарушава екоравновесието.

За да попаднем на подходящото място в нашия път 
към развитие, трябва първо да знаем къде искаме да 
отидем. Смятам, че планирането е начинът, по който 
ние ще определим къде искаме да бъдем, и после ще 
определим начините, по които ще достигнем до тази 
позиция. 

Според мен устройственото планиране е подценено 
в цялата тази процедура. Това е една от причините, 
която води до спорове за изграждане на зимни съоръже-
ния у нас. Визуализацията на това, за  което говорим, 
може да дойде чрез планиране. Аз отдавна водя бор-
ба в начина на управление на природните ресурси да 
се включи и устройствената проблематика. Тоест в 
плановете за управление на защитените зони да има 
и устройствена част. Липсата й е една от главните 
причини ние да водим спорове. Трябва да работим за 
здравето на нацията и развитието на икономиката, но 
задължително опазвайки природата.

което стига до хижа „Алеко“, също ще бъде сменено. 
Освен това във високата част на планината ще 
се направят три 6-седалкови лифта, както и още 
четири с по 4 места. Всички ще извозват между 
2000 и 3000 туристи на час, което е двойно повече 
в сравнение с капацитета на съоръжението при „Си-
меоново” и шест пъти повече спрямо възможности-
те на „Бай Кръстю“. 

В момента всяка събота и неделя има киломе-
трични опашки от хора, чакащи да се качат. Про-
ектът на „Витоша ски“ е изработен от канадеца 
Пол Матюс, специалист по горска екология и ланд-
шафтна архитектура. Той е създател на ски зоната 
за Олимпийските игри във Ванкувър през 2010 г. За 
нуждата от промяна в планината се обяви и сдру-
жението на ски училищата, които работят там. 
Подмяната на стълбовете на съоръженията ще 
се извършва от хеликоптери и тежка строителна 
техника няма да влиза сред природата. Модерниза-
цията предвижда да бъдат изсечени 1200 дървета, 
което според „Витоша ски“ е три пъти по-малко от 
годишната санитарна сеч. 

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел



19СТРОИТЕЛИНФРАСТРУКТУРАпетък, 6 февруари 2015

Емил Христов

„Ще завършим изграж-
дането на обходния път на 
град Габрово в срок и съ-
гласно заложените пара-
метри“, заяви министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Ивайло Мос-
ковски по време на инспек-
ция на строителството 
на обекта. На проверката 
присъстваха и заместник 
министър-председателят 
по европейските фондове 
и икономическата поли-
тика Томислав Дончев, 
министърът на регио-
налното развитие и бла-

гоустройството Лиляна 
Павлова и председателят 
на УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. 
Лазар Лазаров. Министър 
Московски заяви още, че 
изграждането на тунела 
под Шипка, който е фаза 2 
от проекта, ще се финан-
сира по Оперативна про-
грама „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 - 2020“.

„Вярвам, че след про-
веждането на тръжни-
те процедури за другите 
пътни обекти ще реали-
зираме икономия на сред-
ства, които ще насочим 
към изграждането на ту-

нела“, уточни Московски. 
„Трансевропейски транс-
портен коридор №9 е от 
изключителна важност 
за България и наш прио-
ритет е да развиваме ин-
фраструктурата по това 
направление“ ,  допълни 
той.

„През 2015 г. ще се по-
ложат максимум усилия, 
за да се навакса закъсне-
нието, което е натрупано 
при изпълнението на про-
екта“, подчерта вицепре-
миерът Томислав Дончев. 
Министър Павлова от 
своя страна посочи, че 
предстои да се изградят 
най-сложните съоръжения 

по трасето - 4 моста, ту-
нел с дължина 540 м, както 
и два пътни възела.

„През следващите ме-
сеци  другото основно 
предизвикателство ще е и 
отчуждаването на необхо-
димите имоти, тъй като 
през миналата година не 
са били предприети нуж-
ните действия“, сподели 
регионалният министър. 

„Предстои да уведомим 
над 600 собственици и да 
им изплатим обезщетени-
ята“, каза още тя.

Изпълнител на  об-
ходния път на Габрово 
е Консорциум „ПСВТ", в 
който участват: „Хидро-
строй“ АД, „Пътни стро-
ежи – Велико Търново“ 
АД и „Пътинженеринг-
строй – Т“ ЕАД. Догово-

рът за строителство е 
за 92 940 000 лв. с ДДС. 
Строителният надзор 
осъществява ДЗЗД „Обе-
динени консултанти“ с 
партньори: „Трансконсулт 
БГ“ ООД, „Рубикон Инжене-
ринг“ ООД и „Трафик Хол-
динг“ ЕООД. Стойността 
на договора е 1 096 032 лв. 
с ДДС. Авторският надзор 
е на „Пътпроект“ ЕООД.

Тунелът под Шипка ще се финансира по „ОПТТИ 2014 - 2020“

Десислава Бакърджиева

Най-важният проект за подобря-
ване на стратегическата пътна 
инфраструктура е автомагистрала 
„Хемус”. Затова още в началото на 
тази година предсрочно беше обяве-
на тръжната процедура за избор на 
изпълнители за изграждането на пър-
вия голям участък от обекта. Той е 
с дължина 60 км и обхваща трасето 
от Ябланица до разклона за Плевен и 
Ловеч. Това обяви министърът на ре-
гионалното развитие благоустрой-
ството Лиляна Павлова в Плевен. 

„Инвестицията в първия етап 
на АМ „Хемус” ще възлезе на над 400 
млн. лв. Надявам се процедурата да 
бъде проведена успешно. Ако няма 
обжалване, още през лятото тряб-
ва да има избрани изпълнители и да 

започне строителството на този 
важен проект. Не сме спрели да ра-
ботим и по останалите отсечки от 
АМ „Хемус” до Шумен – Белокопитово. 
Продължаваме да търсим финанси-
ране. През 2015 г. сме си поставили 
амбициозната задача да изпълним 
подготовката на всички участъци, 
които нямат добра проектна готов-
ност. Ще изработим не само про-
екти, но и парцеларни планове. Ще 
направим всичко необходимо и за от-
чуждителните процедури, за да може 
с намирането на финансов ресурс 
да стартира изграждането на ос-
таналата част от магистралата”, 
обясни министър Павлова. Тя посочи 
и други важни проекти за Североза-
падна България, по които се работи 
в момента, като обхода на Монтана. 
Строителството на обекта трябва 

да приключи до края на тази година, в 
противен случай България ще загуби 
финансирането по него. 

По Оперативна програма „Регио-
ни в растеж” има заложени още два 
много важни проекта за региона. 
Това са довършването на цялостно-
то рехабилитиране на пътя Плевен 
- Ловеч и участък на пътя Монтана 
– Видин. „Надявам се, че в рамките 
на следващите две години проек-
тите ще бъдат одобрени, ще избе-
рем изпълнители и ще реализираме 
строителството на тези участъци”, 
посочи Павлова. Тя допълни, че по ОП 
„Региони в растеж” община Плевен 
има резервиран бюджет от минимум 
57 млн. лв., с които ще се финанси-
рат дейности за подобряване на ин-
фраструктурата, градската среда и 
транспорта.

Георги Сотиров

Миналата година Столичната об-
щина отдаде безвъзмездно за 10-го-
дишно ползване зала  „Триадица" на 
Българската федерация по баскетбол. 
Подобно партньорство се случва за 
първи път. Договорът за  спортно-
то съоръжение беше подписан в под-
крепа на кандидатурата на София за 
Европейска столица на спорта през 
2017 г. Това заяви кметът Йорданка 
Фандъкова  при  проверка на ремонта 
на залата. Тя припомни, че през 2007 г. 
съоръжението е върнато изцяло на 
Столичната община. Дотогава мест-
ната администрация нямаше нито 
една собствена зала, освен физкултур-
ните салони в училищата. 

След основна реконструкция  „Три-
адица”  ще служи изцяло за нуждите на 
баскетбола, като там ще имат шанс 
да тренират и да се развиват децата 
от столичната ученическа спортна 
школа  „София", както и възпитаници 
от близките училища. Ремонтът е на 
стойност над 200 хил. евро и се поема 

от Федерацията по баскетбол. „Една 
трета от тези средства са осигурени 
чрез договори за реклама и от спонсо-
ри“, съобщи Иван Ценов, директор „Мар-
кетинг и мениджмънт" на федерацията. 

Обновяването включва хидро- и 
топлоизолация на всички стени, из-
граждане на ВИП ложа, смяна на до-
грами на малките зали, монтиране 
на ефективна система за отопление. 
Президентът на баскетболната фе-
дерация Георги Глушков  припомни, че 
залата се е отличавала със своя „хла-
ден характер” през студените месеци 
на годината. „Ще кандидатстваме и 
по проект за изпълнение на мерки по 
енергийната  ефективност на сгра-
дата“, обясни той.

В разговор с журналистите, които 
присъстваха на инспекцията, сто-
личният градоначалник  напомни, че 
в София продължават ремонтите на 
физкултурните салони в училищата. В 
момента се изграждат спортна зала 
в 98-о училище в столичния район „На-
дежда" и втори физкултурен салон в 
Първа английска гимназия. Продължава 

и строителството по програмата на 
СО за фитнес площадки на открито, 
които станаха особено популярни в 
големия град. В заключение Йорданка 
Фандъкова посочи, че задачата на ад-
министрацията във връзка с одобре-
нието на София за Европейска столица 
на спорта 2018 е развитието на масо-
вия спорт, инвестициите в спортна 
инфраструктура в училищата, детски-
те градини и парковете. 

Реновираната  „Триадица" ще бъде 
отворена за редовна експлоатация в 
началото на март, когато ще се играе 
благотворителен мач за благородна 
кауза между  ветерани.

Десислава 
Бакърджиева

Щетите върху 
републиканската 
пътна  мрежа от 
н ав о д н е н и я т а  и 
проливните дъждове надхвърлят 10 млн. лв. Най-
засегната е пътната мрежа в областите Смолян, 
Бургас, Варна, Добрич, Кърджали и Хасково. На 
много места заради преовлажняване на почвата 
има активизирали се свличания на земна маса и 
опасност от падащи камъни. Това сочат първона-
чалните оценки. 

По разпореждане на председателя на Агенция „Път-
на инфраструктура” (АПИ) инж. Лазар Лазаров веднага 
след оттичането на водите експерти от областните 
пътни управления започнаха огледи на пътищата и 
съоръженията – мостове, подпорни стени, водостоци. 
Информацията ще помогне в максимално кратки сро-
кове да се вземат необходимите превантивни мерки 
и да се ограничи допълнителното повреждане на еле-
ментите на пътя – банкети, канавки, подкопаване на 
подпорните стени.

Снимкa авторът

Отвориха ценовите оферти за рехабилитацията 
на отсечка от третокласния път III-133 в област 
Монтана. Обществената поръчка е за ремонта на 
19,6 км по трасето Долно Церовене – Дългоделци – 
Якимово – Вълчедръм от км. 0+000 до км. 12+600 и от 
км. 12+600 до км. 19+683.20. Прогнозната стойност 
на строително-монтажните работи е 8 671 506 лв. 
без ДДС, а срокът за изпълнение – 90 дни.

В търга участват трима кандидати. Най-ни-
ското ценово предложение е 7 282 722,44 лв. без 
ДДС на ДЗЗД „Пътища Якимово 2014”. Съдружници 
в него са „ПСТ Холдинг” ЕАД, „Пътинженеринг-М” 
АД и „Каро Трейдинг” ООД. Най-високата оферта е 
за 9 472 273,45 лв. без ДДС на обединение „Мега-
холд-ИСА 2014”, в което влизат „Мегаинвест-Холд” 
ЕООД и „ИСА 2000” ЕООД. Другият претендент – 
„Трейс Груп Холд” АД, е поискал за ремонта на обекта 
7 682 047,60 лв. без ДДС.

Проектът лот 72 е предвиден за финансиране по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 
2013”. Обектът ще се финансира със средства от 
Европейския фонд за регионално развитие и репу-
бликанския бюджет, при условие че има освободен 
финансов ресурс.
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Найден Зеленогорски, председател на парламентарната Комисия по регионална       

Свилена Гражданска

Г-н Зеленогорски, кои 

ще бъдат основните за-

дачи на оглавяваната 

от Вас парламентарна 

Комисия по регионална 

политика, благоустрой-

ство и местно самоупра-

вление през следващите 

месеци?

За мен най-важното е 
да следваме приоритети-
те на  управленската про-
грама на управляващото 
мнозинство. Детайлният 
документ вече е факт. 
Нашата идея е реформи-
те, които са заложени в 
него, да бъдат обезпечени 
със законодателни иници-
ативи. Има инфраструк-
турни проекти, които се 
нуждаят от нормативни 
промени, за да бъдат по-
бързо осъществени. В 
контекста на реалното 
ни влизане в програмния 
период 2014 – 2020 г. и  
окончателното одобрява-
не от Европейската коми-
сия на всички оперативни 
програми естествено е, 
че трябва да погледнем 
законодателството и да 
видим дали се налагат и 
къде изменения. За мен  е 
от изключително значе-
ние да разгледаме Закона 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ) и какви са 
нужните промени в него. 
Според редица гилдии се 
налага подобряване на 
ключовия нормативен акт, 
както и на поднормативни 
документи. Ще направим 
критичен анализ на зако-
нодателството в тази 
сфера. В момента се сре-
щам с представители на 
различните браншови ор-
ганизации. Идеята е заед-
но с Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството и при 
един по-широк дебат да 
видим кои са най-важните 
необходими промени. 

В комисията вече ми-
наха няколко законопроек-
та. Свършихме си рабо-
тата, надявам се, добре. 
Нашите усилия дадоха 
и първите положителни 
резултати. Знаете, че 
реализацията на редица 
инфраструктурни обекти 
беше временно спряна за-
ради проблеми при отчуж-
даването на имоти. След 
промените в Закона за 
държавната собственост 
работата по тях беше 
размразена и в момента 
се изграждат. 

Очевидно е, че прио-
ритетите на МРРБ са 
задачи и за комисията. 
Не бих искал да пропусна, 
че ние се грижим и за за-
конодателната основа на 
местните власти. Преди 
няколко дни имахме среща 
с Националното сдружение 

на общините в Република 
България. В един четири-
часов дебат коментирах-
ме множество въпроси, 
сред които финансовият 
им ресурс, законите, които 
усложняват работата им. 
Имаше питания за неза-
конното строителство и 
за недостатъчните сред-
ства за инвестиции. 

За нас е важно да на-
правим и областните уп-
равители, и местните 
власти част от екипа на 
комисията за промени, за-
щото реформите у нас не 
могат да бъдат извърше-
ни с усилията само на един 
министър или на управля-
ващо мнозинство. Говорим 
за съгласувани действия 
на законодателната и из-
пълнителната власт, на 
областната администра-
ция и на общините. В нача-
лото на мандата е съвсем 
нормално да търсим това, 
което ни обединява, и да 
поправим слабите законо-
дателни места. С колеги-
те от местните власти 
обсъждахме изключително 
важен закон – този за об-
разованието, който влезе 
на първо четене в Народ-
ното събрание. 

Спектърът на наша-
та комисия е твърде го-
лям и ние ще се опитаме 
в един подобаващ ритъм 
на работа да се справим 
със задълженията си. При 
всички случаи оператив-
ните програми, които ни 
помагат, ще са основна-
та цел на нашите усилия. 
Все пак това са най-зна-
чителните инвестицион-
ни ресурси, които използ-
ваме за възстановяването 
и изграждането на инфра-
структура. 

Вашата комисия е 

водеща и за норматив-

ните промени в строи-

телния сектор. Кои са 

основните законодател-

ни инициативи, касаещи 

отрасъла, които ще раз-

глеждате?

В момента провеждаме 
редица среща с различни-
те гилдии - архитекти, 
строителни инженери, 
геодезисти. Надявам се 
много скоро да разговарям 
и с ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България, за да можем 
наистина да видим кои са 
необходимите промени. Не 
обичам да казвам това са 

нещата, които ще напра-
вя, те са най-важните и 
най-добрите. Първо тряб-
ва да чуя представители-
те на бизнеса, които са 
достатъчно компетент-
ни в тази област, и да 
анализираме заедно про-
блемите. След това ще 
се опитаме съвместно да 
изработим предложения, 
които да бъдат добри и да 
бъдат приети от всички. 

Както споменах една 
от основните ни задачи е 
ЗУТ. Някои експерти смя-
тат, че е много тежък. 
Вълнува ни и Законът за 
обществените поръчки. 
Ще вложим усилия за по-
добряване на кадастъра. 
Ще работим за влагане на 
модерните тенденции за 
изграждане на основата, 
върху която строител-
ството и благоустрой-
ството да стъпят на до-
бра законова база. Това са 
доста детайлни теми и 
не бих искал да навлизам 
в тях. За мен е важно да 
обезпечим законодателно 
приоритетите на прави-
телството за изграждане 
на магистрали, скоростни 
пътища, трансгранично-
то сътрудничество, иде-

ята за два нови моста над 
р. Дунав и осигуряване на 
достатъчно финансиране 
на основните проекти. 
Без да имаме модерна ин-
фраструктура, трудно ще 
успеем да осъществим 
очакванията си по отно-
шение на икономически 
растеж и създаване на 
работни места. Всичко 
в държавата трябва да 
бъде икономика, имайки я, 
ще има и възможности за 
добра социална политика, 
решаване на проблемите 
с пенсионната реформа, 
здравеопазването и обра-
зованието.

Не искам да пропусна 
и санирането. Това е един 
изключително важен про-
ект. Ние от „Движение 
България за гражданите“ 
още на предишните избо-
ри лансирахме тази идея. 
Радвам се, че ГЕРБ припо-
знаха предложението ни 
и в бюджета заложихме 
държавна гаранция от 1 
млрд. лв. Средствата ще 
бъдат базата да се реа-
лизира енергийно обновя-
ване на многофамилните 
жилища.  

Силно се надявам да се 
наложи такъв механизъм, 
че повече български ком-
пании, и то малки и сред-
ни фирми, да участват в 
този изключително важен 
процес. Това би било дало 
шанс за раздвижване на 
строителния бранш. Не 
трябва да забравяме, че 
през последните години 
той е в криза. Дай Боже, 
с новия програмен период 
и за схемата за саниране, 
както и с цялостното въз-
становяване на стабил-
ността на финансовата 
и икономическата среда у 
нас, секторът да тръгне 
уверено напред. Строи-
телството обикновено е 
един от предвестниците 
на сериозен икономически 
растеж във всички сфери. 

Работна група към 

КСБ предложи разделяне 

на ЗУТ на две - Закон за 

устройството на тери-

торията и регионално-

то развитие и Закон за 

градоустройството,  и 

разписа Закон за стро-

и т ел с т в о т о ,  кои т о 

обхващат целия инвес-

тиционен строителен 

процес.

Бих искал да се запоз-
ная малко по-обстойно 
с проектите и тяхната 
логика, преди да мога да 
изразя конкретно стано-
вище, все пак не съм спе-
циалист в тази област. 
Но искам да подчертая, че 
разчитам на много сериоз-
на експертиза в комисия-
та от хора от научната 
общност, и такива, които 
са били министри и зам.-
министри. Сред тях са 
Евгений Чачев, арх. Белин 
Моллов, проф. Воденича-
ров. Това са хора, които и 
от юридическа и експерт-
на гледна точка ще ни 
дават конкретни предло-
жения. Така че адмирирам 
това, което е направено 
от Камарата. Въпросът 
е да преценим кое е по-до-
брото – всичко да остане 
в един закон или той да 
се раздели на части. Пе-
риодът, през който функ-
ционира парламентът, не 
е дълъг. Ние имахме мно-
го тежки и важни задачи, 
свързани с КТБ, с актуали-
зацията на бюджета за 
2014, приемането на новия 
за 2015 г., стартирането 
на някои реформи. Имаме 
нужда от още малко вре-
ме, за да преценим заедно 
с МРРБ кои са основните 
законодателни приорите-
ти. 

Един от ключовите 

нормативни актове на 

2015 г. ще е и новият За-

кон за обществените по-

ръчки (ЗОП).

Многократно съм раз-
говарял с вицепремиера по 
европейските фондове и 
икономическата политика 
Томислав Дончев за норма-
тивната база в сферата 
на търговете. Идеята е 
да направим ЗОП по-оп-
ростен с доста ясни про-
цедури. Има множество 
предложения от всички 
партии от управляващо-
то мнозинство, както и 
от опозицията. България 
има нужда от един добър 
закон, който да гаранти-
ра конкуренция и прозрач-
ност, защото търпим дос-
та критики по отношение 

Найден Зеленогорски е роден в село Садовец, Плевенско, на 2 септември 

1961 г. Завършва „Икономика” в УНСС, а по-късно специализира 

„Мениджмънт и маркетинг” в Ротердам, Холандия. Генерален директор 

на „Български пощи” - Плевен, от 1992 до 1997 г. Депутат е в 38-ото 

Народно събрание. Три мандата е кмет на Плевен - избиран през 1999 г., 

2003 г. и 2007 г. Председател е на Асоциацията на българските градове 

и региони.

След като напуска СДС, отива в „Движение България на гражданите”. 

Зам.-председател е на ДБГ и съпредседател на парламентарната 

група на Реформаторския блок в 43-тото Народно събрание. 

Председател е на парламентарната Комисия по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление. Член е на Комисията за 

наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране. 

Семеен, с едно дете.

Предстои среща с Камарата на строителите в България, на която да      

Снимки Денис Бучел
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       политика, благоустройство и местно самоуправление:

на множество търгове по 
големи инфраструктурни 
проекти както от стра-
на на местни, така и на 
западни компании. Бихме 
искали българското об-
щество и бизнес да са 
спокойни, че това е един 
закон, чрез който печелят 
най-добрите. За мен най-
важното е да бъде спряна 
ако не на 100%, то поне 
на 90% политическата 
намеса при определяне-
то на изпълнители при 
обществените поръчки. 
Това е жизнено важно и за 
българското общество, за 
управлението на държава-
та ни и за бизнеса. Надя-
вам се, че с общи усилия 
ще го направим, но и това 
изисква доста работа, 
защото знаете, че ЗОП 
беше многократно попра-
вян, както и много други 
актове. И тази постоян-
на промяна притеснява и 
бизнеса, и гражданите, 
създава допълнителни 
проблеми. Необходимо е 
да имаме по-голяма уста-
новеност на норматив-
ните актове у нас. Силно 
се надявам, че както по 
отношение на ЗУТ, така 
и на ЗОП и законите, тре-
тиращи образованието, 
здравеопазването и други 
сфери, ще се опитаме да 
направим възможно най-
доброто. Необходимо е да 
спрем с непрекъснатите 
изменения, които вместо 
да водят към конструкти-
визъм, носят негативи. 

Едно от предложения-

та на КСБ е за въвеждане 

на типови тръжни доку-

менти. 

Като цяло съм поло-
жително настроен към 
това, което е направила 
Камарата. От „Реформа-
торския блок“ смятаме, 
че това е едно от най-
важ ните предложения. 
Необходимо е електронно 
управление, електронни 
търгове, липса на дис-
криминационни условия и 
създаване на база, която 
да гарантира конкурен-
цията. Все пак ние сме 
нововъзникващ свободен 
пазар и макар че вече 25 
години градим новата си 
демокрация, имаме доста 
време, докато тя стане  
наистина реалност. По-
стоянно се сблъскваме 
с това, че политици се 
опитват да управляват 
пазара и механизмите по 
избор на изпълнители на 
търгове. Веднъж зави-
наги трябва да се спре с 
това, тъй като политиче-
ската намеса в подобни 
процеси нанася жесток 
удар на частния сектор. 
Трябва ефективно да се 
възползваме от европей-
ските средства.  Затова 

е нужно браншовите орга-
низации да кажат какво е 
важно за тях, да го преце-
ни експертната общност 
и ние като депутати да 
вземем най-добрите реше-
ния, които биха осигурили 
безпроблемно провеждане 
на процедурите. 

Като бивш кмет кои 

са основните проблеми 

на общините?       

Трудностите започ-
ват преди всичко от фи-
нансовите възможности 
на местните власти. Все 
пак в България няма сред-
ства на всички нива, вклю-
чително и при местната 
администрация. За да мо-
гат общинските съвети и 
кметовете да реализират 
своите идеи, те трябва да 
имат достатъчно финан-
сов ресурс. Тече постоя-
нен диалог с държавата, 
колко средства да оста-
ват в общините по лини-
ята на местните прихо-
ди. Една от обсъжданите 
теми е част от доходите 
на физическите лица да 
отиват в общинските 
бюджети. В същото вре-
ме знаете, че 43-тият 
парламент стартира с 
доста тежки пасиви. На-
ложи се да се актуализира 
бюджетът за 2014 г., про-
блемите с КТБ – осигури-
ха се 2 млрд. лв., за да се 
покрият гарантираните 
влогове на гражданите. 
Средствата са недос-
татъчни. Очевидно е, че 
трябва да намерим балан-
са. За мен революционни 
промени в никакъв случай 
няма да дадат очаква-
ния ефект. Трябва да има 
съгласувано усилие между 
законодателна, изпълни-
телна и местна власт, за 
да се види кога е точни-
ят момент,  за да могат 
да се предприемат мерки, 
които да повишат приход-
ната база на общините. 

Един от проблемите е 
възлагането им на нови и 
нови дейности, които оба-
че не са финансово обез-
печени. Трудности създава 
и незаконното строител-
ство. Оказва се, че неща, 
с които държавата обик-
новено не може да се спра-
ви или няма достатъчен 
капацитет, се прехвър-
лят на общините, без да 
се осигурят средства за 
целта. Недостатъчно са 
парите за капиталови ин-
вестиции, за подпомагане 
на училищата, макар и те 
да се финансират през 
държавна субсидия.  

Има проблеми, свър-
зани с недостатъчните 
средства за съфинанси-
ране, с финансовите ко-
рекции по оперативните 
програми. Има случаи, в 
които тръгваш да реали-
зираш дадено предложе-
ние и си получил съгласие 
за всяка негова стъпка от 
държавните институции 
и от управляващите орга-
ни, после се оказва, че те 
санкционират, защото 

българското законодател-
ство не е синхронизирано 
с европейски директиви. 
Това при всички случаи е 
ефект, който трябва да 
бъде избегнат. Има общи-
ни с корекции, равностой-
ни на бюджета им за една 
година или 50% от него. 
Това ще ги докара директ-
но до технически фалит. 
Много са трудностите и 
се надявам в началото на 
втория програмен период 
да отстраним по-голяма 
част от тях.

 Искам да подчертая, 
че ние ще подкрепяме об-
щините, още повече че 
две трети от колегите 
от комисията са бивши 
кметове или общински съ-
ветници и в никакъв слу-
чай няма да абдикираме от 
това, което сме обещали 
на нашите съграждани. 
Ще положим максимални 
усилия да има баланс на 
интересите.

Какво трябва да се 

направи за развитие на 

регионите, за да се из-

бегне дисбалансът в 

страната?

Необходими са значи-
телни усилия. В Североза-
падния район с областни-
те градове Видин, Враца и 
Монтана през последните 
десет години са инвести-
рани само 2,3% от вложе-
ните средства у нас. За 
сравнение процентът за 
Югозападния е 67. Няма 
защо да се изненадваме 
тогава, че има територии, 
които се обезлюдяват. За 
съжаление, това не е само 
в Северозападния, а и в Се-
вероизточния, в Странджа 
и на други места. Трябва 
да има единна политика за 
това как да се намаляват 
регионалните различия, 
а не как да нарастват, 
защото в момента те 
непрестанно се увелича-
ват. В програмата на пра-
вителството има важни 
мерки, които гарантират 
обезлюдяващите райони с 
тежки икономически про-
блеми да тръгнат нагоре. 
Сред тях са построяване-
то на АМ „Хемус“, пътят 

от Ботевград до Видин, 
тунелът под Шипка, тра-
сето от Велико Търново до 
Русе. Сериозни усилия ще 
вложим в Североизточния 
район на страната, за да 
осъществим идеята за 
изграждането на още два 
моста над р. Дунав. Оче-
видно е, че има сериозна 
диспропорция между Се-
верна и Южна България. На 
юг от Стара планина ус-
воените средства са три 
пъти повече, отколкото 
на север. Това неминуемо 
се отразява на икономи-
ческата характеристика 
и на качеството на живот 
на хората. Трябва да се 
заложат цели, които да се 
следват неотклонно през 
следващите 10 - 20 години, 
за да има решителна про-
мяна. Сред тях може да са 
инициативи, свързани с 
достъп до образование и 
до здравеопазване. 

Има достатъчно сред-
ства и по оперативните 
програми, по Дунавската 
стратегия, по трансгра-
ничните програми. Необ-
ходимо е да вложим макси-
мални усилия, за да решим 
този въпрос. Ние имахме 
стара идея да се създаде 
министерство на Северо-
запада, но може да се обо-
соби и агенция, която да 
се занимава с проблемите 
на района. В програмата 
са заложени преференции 
за инвеститори, които 
развиват бизнес в подоб-
ни територии. Моят опит 
показва, че не винаги лип-
сата на финансови ресур-
си е съществена, понякога 
просто няма воля и ясна 
визия, какво трябва да 
се направи и къде е необ-
ходимо целенасочено въз-
действие. На 16 февруари 
ще бъдем в Монтана и ще 
имаме дебат  с министри, 
депутати и експерти за 
това, какво е нужно да се 
направи за региона. 

       дискутираме предложенията й за промени в сектора
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Венетица, Юрта и Койчовец – това 
са имената на трите селища, намира-
щи се в непосредствена близост едно 
до друго, които се обединяват в едно, 
познато на историците като Баня. 
През втората половина на ХIХ в. то е 
наречено Долна баня. Много племена и 

народи са преминали оттук – римля-
ни и византийци, прабългари и славя-
ни – всички привлечени от природните 
красоти и богатства, от топлите ми-
нерални извори, чистия въздух и мекия 
климат. 

В миналото Долна баня е кръсто-
пътно средище на стар път от Плов-
див през Самоков за Ниш и със своите 

ханове е важна спирка за пренощуване. 
Официалният празник на община Долна 
баня е Денят на Възнесение Господне 
(Спасов ден). Той се отбелязва всяка 
година на 40-ия ден след Великден. 

Празникът на общината е свързан 
с Възнесенския манастир „Св. Спас”, 
чиито останки се намират на 4 км от 
града. Много столетия той е символ 

на вяра, просвета и закрила за насе-
лението.

И нещо любопитно – Долна баня 
е известна с големия брой гнездящи 
двойки бели щъркели, като през години-
те многократно печели призови места 
в конкурса за селище с най-голяма брой 
гнезда по програма „Натура 2000”. 

През 2012 г. е отличена с приз „Най-

Кметът Владимир Джамбазов:

Г-н Джамбазов, Долна 

баня е единственото сели-

ще в общината и други на-

селени места в нея няма, 

с изключение на вилната 

зона. В инфраструктурно 

отношение нямате про-

блеми с пътища до окол-

ните села, но за сметка на 

това през вас преминава 

много натовареното тра-

се от Костенец към Боро-

вец и Самоков…

Този път продължава 
чак до софийския квартал 
„Горубляне“ и стига до ма-
гистралата за Пловдив. 
Той, разбира се, като част 
от Републиканската път-
на мрежа се стопанисва 
от Агенция „Пътна инфра-
структура“. Вече премина-
ха ред съгласувания за ре-
хабилитация на това важно 
за нашите съграждани тра-
се и работата предстои. В 
момента то е в относи-
телно прилично състояние, 
защото ралитата, които 
периодично се провеждат 
на Боровец, налагат всяка 
пролет участъкът да се об-
новява именно заради със-
тезанията.

Общината няма пра-
во да влага средства за 
ремонти в частта му на 
нашата територия – от 
табела до табела 3 км без 
15 м, но това се налага, за-
щото по него се движат 
междуградски автобуси, 
линейки, бусовете, които 
снабдяват магазините, и 
т.н. Не можем да допуснем 
движението да спре.

Какво е състоянието 

на улиците в града? Какви 

са предимствата на До-

лна баня, които карат хо-

рата да купуват парцели 

и да се заселват при вас?

Улиците са с дължина 
около 26 км и са в прилич-
но състояние. Кърпим ги и 

ги поддържаме дотолкова, 
доколкото ни позволяват 
средствата за това. Сте-
пенуваме дейностите – пър-
во ремонтираме основните 
улици, които водят към учи-
лищата, детските градини 
и предприятията, за да не 
си трошат хората сутрин и 
вечер колите. По тази схема 
зимата чистим снега. 

Трябва да спомена, че 
при нас традиционно зими-
те са меки. Не е както при 
комшиите от Самоков… 

Много са природните 
предимства на Долна баня. 
Характеристиката на 
това твърдение е свързана 

с влиянието на високата 
Рила планина, разнообрази-
ето на релефа и растител-
ността, различните над-
морски височини около нас 
(от 800 до 2000 м). Всичко 
това обуславя един здраво-
словен умереноконтинен-
тален и планински климат. 
Зимата е мека, пролетта – 
влажна, лятото – прохладно 
и приятно, а есента – то-
пла и слънчева. Това наред 
с минералната вода е една 
от основните причини со-
фиянци, а и хора от окол-
ните градове, да строят 
масово вили в района. 

По своето местонахож-

дение общината 
попада в резерва-
та Ибър, който 
е важна част от 
Националния парк 
Рила. Това дава 
възможност за 
участие в различ-

ни проекти, свързани със 
защитата на редки расти-
телни и животински видо-
ве, както и за определяне 
на нови и приобщаване на 
стари туристически марш-
рути.

И малко история – през 
май 1898 г. няколко млади 
учители и занаятчии в До-
лна баня създали читалище. 
Нарекли го „Рила” – в прос-
лава на св. Иван Рилски и 
величествената планина, в 
чието подножие се намира 
нашето селище…

Съвместявате няколко 

природни благинки – кли-

мат, чистота на въздуха, 

находища и на топла, и на 

студена минерална вода.

Имаме наистина два 
извора. Топлият, с високо 
съдържание на сяра, е с де-
бит около 17 л/сек и с тем-
пература около 65 градуса. 
Той е лековит и се радва 
на особена популярност. 
Тази вода е подходяща за 
лечение и профилактика на 
заболявания на опорно-дви-
гателния апарат и пост-
травматични състояния, 
дихателната и нервната 
системи, както и такива, 

като вторични анемии, про-
блеми с обмяната на веще-
ствата и някои други.

Другият минерален из-
вор в местността Бялата 
вода е на 2,5 км югозападно 
от града, с дебит 1 л/сек 
и температура 26 градуса. 
Водата там се характе-
ризира като хипотермал-
на, слабоминерализирана, 
сулфатно-натриева, без са-
нитарно-микробиологични 
признаци на замърсявания. 
Има устойчив физикохими-
чен състав и се използва 
за питейно балнеолечение 
и балнеопрофилактика, как-

то и за трапезни цели. Тази 
вода се бутилира и се пред-
лага на пазара. 

Близка до темата на 
вашия въпрос е и рекон-
струкцията на Римската 
баня в града, която е ар-
хитектурен паметник на 
културата. Този проект е 
реализиран, а изпълнението 
му е финансирано по Програ-
мата за развитие на сел-
ските райони с 302 210 лв. 
Идеята е Римската баня да 
се превърне в атрактивен 
туристически обект, който 
да привлича посетители със 

своята експозиция (фотоси, 
аудио и видео материали) за 
историята и традициите 
при използването на мине-
ралната вода.

Пътят от минерални-

те води, климата и възду-

ха до развитието на ту-

ризма не е много далече. 

Вие сте на средата на из-

вестната туристическа 

дестинация от Костенец 

през Долна баня до Боро-

вец и тази от Самоков до 

Сапарева баня…

Структуроопределящи 
направления в развитието 

Хората развиват 

бизнес

Владимир Джамбазов е юрист по образование. Бил е управител на 

почивна база към авиокомпания „Балкан”, а по-късно и юрисконсулт 

в „Марани-Тур” ЕООД. Той е член на УС на Обществения съвет за 

развитие на селски туризъм към общината. През 2010 г. е избран 

за кмет на годината за Софийска област. През 2011 г. на Владимир 

Джамбазов е присъдено отличие за кмет на първата община от 

Софийска област, получила Европейски етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво. През 2013 г. на общината е издаден 

сертификат от министъра на регионалното развитие за постигнато 

високо качество на управлението в общината и прилагането на 

европейските принципи за добро управление.

Втори мандат кмет на община Долна баня.
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И НСОРБ

зелен град” от МОСВ в Националната 
кампания „Зелена България” в катего-
рията за градове с над 3 до 10 хил. жи-
тели, за намалени емисии на парникови 
газове и спестена енергия от проекти 
за енергийна ефективност.

В предварителния разговор за 
подготовката на това интервю се 
срещнахме с инж. Петър Трифонов – 

директор на Дирекция „Регионално 
развитие и стопанска политика”, и с 
главния архитект на общината Румен 
Иванов. Те бяха любезни да ни запозна-
ят с най-съществените неща в Долна 
баня, които биха представлявали ин-
терес за нашите читатели.

После разговаряхме и с кмета Вла-
димир Джамбазов.

на общината са туризмът, 
селското стопанство и 
промишлеността. Ще доба-
вя и още нещо, което е съ-
пътстваща дейност, свър-
зана с нашите традиции, 
които имат своето място 
и в привличането на гости. 
Твърдя, че в Долна баня се 
отглеждат най-вкусните 
ягоди и малини и това може 
да стане запазената марка 
на града наред с минерал-
ните води. Потенциалът 
за развитие на различните 
видове туризъм е голям и 
амбицията ни е да го пре-
върнем в индустрия и важен 
поминък за нашите съграж-
дани. 

Тук само ще допълня, че 
по ОПРР извършихме реги-
онален маркетинг на ту-
ристическата дестинация 
Самоков – Долна баня – Са-
парева баня, за която вече 
стана дума. Специфичните 
му цели са насочени към 
подкрепа за развитието 
на маршрута, който има 
значителен потенциал да 
популяризира природното, 
културното и историче-
ското наследство. Специ-
ално внимание се обръща на 
насърчаване предлагането, 
намаляване сезонността и 
увеличаване заетостта на 
легловата база в региона, 
както и преодоляване ико-
номическата диверсифика-
ция на територията чрез 
използване на иновативни, 
съвременни средства и 
техники за достигане до 
нови пазарни сегменти.

С други думи, целта е 
да привлечем инвеститори, 
да изградим СПА центрове 
с използване на лековита-
та вода, да популяризираме 
екотуризма. Подобни идеи 
имаме и ще се опитаме да 
ги реализираме чрез Про-
грамата за трансгранич-
но сътрудничество между 
България и Сърбия. Искаме 
да подобрим взаимодейст-
вието си със съседите по 
отношение използването и 
управлението на минерал-
ната вода. Постигането на 
тази цел ще се осъществи 
чрез съвместни усилия и 
ефективно сътрудничест-
во между всички партньо-
ри в проекта (общините 
Долна баня и Нишка баня и 
Лесотехническия универ-
ситет). От друга страна 
обаче, имаме проблеми с 
обикновената питейна 
вода, защото 60-километ-
ровата мрежа на водопро-
вода е стара, с етернито-
ви тръби и често аварира. 
Като куриоз само ще спо-
мена, че при реконструк-

цията на площада на града 
при едни по-дълбоки изкопи 
открихме манесманов во-
допровод, строен през… 
1918 г., с напълно запазени 
тръби!

Да, само че нашата 

държава през 1956 – 1958 г. 

изгражда димитровград-

ския завод „Вулкан", с чи-

ито азбестоциментови 

тръби бяха осигурени 

системите за основното 

водоснабдяване в страна-

та. Така за 20 – 30 години 

България получи порядъч-

на мрежа, без обаче да 

спазва през годините едно 

правило: на 10 км нов во-

допровод подмяна на 10 км 

стар, защото се е знаело 

за качеството на тръби-

те…

Това исторически е 
напълно вярно. Както и че 
поради различни причини не 
се случи реализацията на 
изработения преди години 
проект за водния цикъл на 
града и на вилната зона. 
Става дума за цялостна 
подмяна на тръбите и из-
граждането на ПСОВ. Град, 
който се развива като ку-
рорт, не трябва да бъде на 
септични ями, защото ми-
нералните води не са под 
девет планини в десета…

Проектът чака финан-
сиране. Мястото на пре-
чиствателната станция 
беше избрано в долната 
част на града, както и тра-
сетата на колекторите, 
които щяха да обхванат 
отпадъчните води от вся-
ка къща. Дали ще тръгне 
строителството на водния 
цикъл, към днешна дата не 
мога да кажа.

Да коментирате ра-

ботата на общината по 

реализацията на други 

проекти с европейско фи-

нансиране...

В инфраструктурно 
отношение основно бе из-
граждането на моста на 

р. Марица, свързващ Долна 
баня със с. Пчелин, унищо-
жен при наводнението през 
2005 г. По ОПРР изпълнихме 
проект „Повишаване на ка-
чеството на образование-
то в Долна баня чрез прила-
гане на мерки за енергийна 
ефективност”. Извърши-
хме саниране на сградите, 

подмяна на дограмата, на 
отоплителните инстала-
ции и монтиране на слънче-
ви колектори на детската 
градина и СОУ „Неофит 
Рилски”. За предпазване на 
общинския център от на-
воднения почистихме реч-
ното корито на р. Бистри-
ца и изградихме защитни 
съоръжения и системи за 
укрепване на бреговете в 
района на вливането на р. 
Бистрица в р. Марица. 

Тук искам да спомена 
и преустройството на 
един младежки дом, който 
ще превърнем в център за 
работа с деца, които рас-
тат на улицата. Това звучи 
красиво, но става дума за 
една социална политика на 
общината, свързана с ра-
ботата с т.нар. проблемни 
младежи. Искаме да ги об-
хванем през деня с различни 
занимания, да ги нахраним 
и да се опитаме да ги по-
ведем по една различна 
житейска пътека. Защото 
сами разбирате, че ако ос-
тавим тази рискова група 
само на произвола на съд-
бата, то нейният път най-

често води до… затвора. 
Нека  да  спомена  и 

старото училище, чието 
изграждане е започнало 
през 1879 г. и е първият 
обществен строеж в се-
лището след Освобожде-
нието. Сега сградата е 
реставрирана и превърна-
та в музей.

На територията на 

общината функционира и 

първото частно летище в 

България.

Да. По надлежния ред 
то се развива, изграждат 
се необходимите хангари 
и помещения. Закупени са 
нови терени за удължаване 
на пистата, за да може на 
нея да кацат и малко по-го-
леми самолети. Идеята е 
Долна баня да стане изход-
на база и чрез аеропорта да 
се осъществяват различни 
видове туризъм – СПА най-
вече, но и бързо придвижва-
не до пистите на Боровец, 
велопреходи по пресечен 
терен, занимания с кросови 
мотори, АТВ-та и др.

И от малката авиа-

ция „да кацнем” в общин-

ския център, за да ни за-

познаете с различните 

градоустройствени ме-

роприятия, които харак-

теризират днешния ден 

на града.

В това отношение има 
какво да се разкаже. Ще 
започна с петте детски 
площадки, където са спа-
зени всички изисквания за 
безопасност на малчуга-
ните. Извършихме основен 
ремонт на градската баня, 

защото, независимо че във 
всеки дом има изграден са-
нитарен възел, хората на-
стояваха да използват по 
предназначение и минерал-
ната вода. 

Миналата година праз-

нувахте 40-годишнината 

на града.

За юбилея основно пре-
устроихме централния 
градски площад, на кой-
то сега се радват наши-
те 4700 съграждани. Със 
собствени средства из-
дигнахме оградите на дет-
ската градина и училища-
та. Искам да се спра и на 
изграждането на спортния 
комплекс, който е инвести-
ция за 5,7 млн. лв. В самата 
спортна палата ще има 17 
подобекта – като започ-
нем от фитнес площадка-
та и стигнем до плувния 
басейн…

Всичко това ще ни 
направи атрактивни за 
провеждане на регуляр-
ните тренировки на про-
фесионалните отбори по 
различните видове спорт. 
По-конкретно ще бъдат из-
градени футболно игрище, 
трибуни за зрителите, ком-
бинирано спортно игрище, 
други за тенис и тенис на 
маса, волейбол и баскетбол, 
писта за лека атлетика, 
помощно футболно игрище, 
детска площадка…

И от спорта отново 

към туризма, с който за-

почнахме това интервю.

В подножието на Из-
точна Рила, близо до ста-
рия Горен друм, се намират 
останките от старото 
селище Венетица, 7 тра-
кийски надгробни некропола 
с 27 могили и 3 самостоя-
телни надгробни могили. 
В западна посока около вр. 
Църквище има руини от две 
стари крепости. Едната, 
известна днес като Голямо 
градище, в миналото е била 
крепостта Кючук чаир. За-
едно с Траянови врата и 
Самуиловата крепост (над 
с. Костенец) са били погра-
нични крепости на Първата 
българска държава. В Голя-
мо градище е имало изгра-

ден храм в чест на св. Иван 
Рилски Чудотворец, а зад 
Малко градище – женски 
скит „Св. Петка”. В тази 
посока са запазени остан-
ки от две древни и късно-
антични селища, части от 
стар път и надгробни моги-
ли. Казвам това неслучайно. 
Защото ще бъде непрос-
тимо, ако цялата тази ан-
тичност не намери своето 
проявление в днешния ден 
и като туристическа ат-
ракция. Да погледнем юж-
ните ни съседи, гърците. 
До всеки техен стар камък 
води туристическа пътека, 
организират за това оби-
колки, имат екскурзоводи и 
прочие…

Вижте само как свеще-
никът на Долна баня Пла-
мен Димитров представя 
църквите ни: „Четири са 
стълбовете, четирима са 
покровителите на вяра 
и духовна опора в нашия 
град; четири са и печати-
те, запечатили миналото, 
за да го има настоящето; 
четири са и светилниците, 
които ни сгряват и са жа-
лон, на който, ако се упова-
ваме, ще ни има во веки. Не 
можем да кажем, че това са 
паметници, защото памет-
никът е обелиск, спомен от 
миналото, а най-удачно е да 
ги наречем непресъхващи 
реки на вярата.” 

Към това няма какво 
да добавя, освен да споме-
на, че храмът „Св. Петка” 
е възникнал при пренасяне 
мощите на светицата за 
Търново. Участващите в 
шествието пренощували 
в подножието на планина-
та при крепостта Малко 
градище. На сутринта на 
мястото бликнал извор с 
целебна вода, съществу-
ващ до днес. Около аязмо-
то възникнал женски скит 
с параклис, където хората 
търсели изцеление. Има 
какво да се научи и за Об-
рочището и храма „Свети 
великомъченик Георги”, за 
храма „Успение на Пресве-
та Богородица”, който е по-
строен преди близо 140 г. и 
днес е един от най-красиви-
те храмове на Българската 
православна църква…

Храмът „Успение на 

Пресвета Богородица”

Музеят на града

Читалището е обновено

Снимки авторът
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В бюджета на Казанлък за 
2015 г. са планирани 6 145 799 лв. 
за реализация на инвестицион-
ната програма, съобщиха от 
пресцентъра на общината. От 
тях целевата субсидия за капи-
талови разходи е в размер на 
466,4 хил. лв., а субсидията за 
ремонт на четвъртокласната 

пътна мрежа е 259,6 хил. лв. 
За пътната инфраструкту-

ра са заложени 2,5296 млн. лв., 
което включва асфалтиране на 
47 улици и/или части от тях в 
Казанлък и населените мес-
та, асфалтиране на 8 алеи, 3 
междублокови пространства, 
изграждане на кръгово кръсто-
вище на бул. „Розова долина“, 
рехабилитация на четвърто-
класната пътна мрежа. Плани-
рано е обновяване на участъка 

Казанлък – Енина, за което са 
предвидени още 999,54 хил. лв. 

В инвестиционната про-
грама е заложено и изготвяне 
на проект за ОУП на община-
та, проектиране и изграждане 
на праг на р. Тунджа след мо-
ста на пътя Казанлък – Розово, 
строителство на пристройка 
на ПМГ „Никола Обрешков“ за 
490 хил. лв.

Планиран е и ремонт на дет-
ска млечна кухня, проектиране 
и въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност в детски 
заведения, газификация на ОДЗ 
„Еделвайс“, реконструкция на 
светофарни уредби, изграждане 
на паркове в населените места, 
облагородяване на централната 
градска част на Казанлък. 

В сферата на екологията ще 
бъдат довършени двата най-
важни проекта – за градската 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води и претоварна-
та станция на регионалното 
депо за битови отпадъци. 

В бюджет 2015 г. са предви-
дени средства за довършване 
на всички европейски проекти 
на стойност близо 90 млн. лв. 

„Финансовият план ще бъде 
изцяло в полза на хората и ще 
стигне най-близо до тях“, под-
черта кметът Галина Стоянова 
след приемането на първо чете-
не на бюджетната рамка.

За новия програмен период 
2015 – 2020 г. общинските екс-
перти са разработили 35 проек-
та за близо 170 млн. лв. 

С 2,5 млн. лв. ще се обновяват пътища

„През тази година в об-
щинския бюджет са заделе-
ни над 1 млн. лв. за подобря-
ване на инфраструктурата 
и условията за живот във 
всички 51 села на община 
Стара Загора”, съобщи 
кметът Живко Тодоров. 
Той откри в края на мина-
лата седмица обновената 
сграда на кметството в 
с. Малко Кадиево, в която 
са разположени лекарски 
кабинет, манипулационна, 
административна част и 
сервизни помещения. 

Ремонтът на стой-
ност близо 42 хил. лв. е 
осигурен от капиталова-
та програма на общината. 
Изпълнител е старозагор-
ската фирма „Дескрийм 

билдинг” ООД. Сградата е 
изцяло освежена, с нов по-
крив, дограма и ламиниран 
под. „Винаги ще отделяме 
средства и ще помагаме 
на селата, защото те 
имат жив дух, пазят тра-
дициите и културата“, 
обеща Живко Тодоров. „Об-
щината заделя финансов 

ресурс за читалищата и 
селата, защото възраст-
ните хора се нуждаят от 
подкрепа, за да не изпадат 
в изолация. Те трябва да 
имат място, където да бъ-
дат заедно, млади и стари 
да поддържат традициите 
и духа си и да се подкре-
пят“, каза още кметът.

Министерският съвет 
прехвърли безвъзмездно 
на община Мизия право-
то на собственост върху 
два имота с обща площ 59 
дка. Върху тях местната 
власт ще има възможност 
да построи временно фур-
гонно селище за бедства-
щите и останали без до-
мове след наводнението 
жители на града.

Община Лясковец пък 
получи собствеността 
върху имот от 49,5 дка в 
землището на с. Козаре-
вец. В него са построени 
5 сгради, които ще бъдат 
преустроени в дом за въз-
растни. За реализацията 

на проекта общината ще 
кандидатства за сред-
ства от Европейския съюз.

Терени с обща площ 
18 дка ще получи общи-
на Русе. Те се намират 
в района на кв. „Източна 
промишлена зона” и са не-
обходими за предстояща-
та реконструкция на бул. 
„Тутракан” и жп надлеза с 
оглед необходимостта от 
благоустройването на ра-
йона на граничния пункт и 
привеждането му в съот-
ветствие с европейските 
стандарти.

На община Гоце Делчев 
беше прехвърлена соб-
ствеността върху трие-

тажна административна 
сграда на ул. „Александър 
Стамболийски” №12 в гра-
да. След реконструкция 
местната власт ще из-
ползва зданието за задо-
воляване на жилищните 
нужди на картотекирани-
те местни жители.

Терен с  построени 
на него две едноетажни 
сгради получава и общи-
на Враца. Имотът на ул. 
„Полковник Кетхудов” №21 
в града ще се използва за 
нуждите на Дирекция „Ме-
мориален комплекс „Ботев 
път”, която е структурно 
звено към общинската ад-
министрация.

Главна дирекция „Из-
пълнение на наказанията" 
обяви обществена поръчка 
за  преустройство и смя-
на на предназначението 
на бивши сгради на МВР в 
с. Дебелт (полицейско уп-
равление и противопожар-
но депо) в затворническо 
общежитие „Дебелт" към 
затвора на Бургас. Фи-
нансирането е по проект 
„Подобряване на стандар-
тите в затворите и след-
ствените арести чрез 
ремонтиране на инфра-
структурата, за да се оси-
гури зачитане на човешки-
те права" по Норвежкия 
финансов механизъм. Сро-

кът за изпълнение е 240 
дни. Участниците трябва 
да разполагат със сред-
ства поне 300 хил. лв., не-
обходими за осигуряването 
на материали, консумати-
ви, за работни заплати и 
свързаните с тях данъци 
и осигуровки. През послед-
ните 5 години те трябва 

да са завършили успешно 
три или повече строител-
ства - ново или основен ре-
монт и/или реконструкция 
и/или преустройство на 
сгради, като поне едно от 
тях на здание с разгъната 
застроена площ над 5000 
кв. м. Оферти се набират 
до 10 март.

Община Павликени обя-
ви обществена поръчка за 
подмяната на част от во-
допроводната мрежа на 
град Павликени. Ще бъдат 
сменени стари тръби с 
обща дължина 20 579 м. По 
мрежата ще се монтират 
и арматури, като проти-

вопожарни и спирателни 
кранове. Срокът за изпъл-
нение е 10 месеца. 

Проектът се финанси-
ра от Предприятие за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУДООС). Участ-
ниците трябва да имат 

та зима ще бъде изграде-
на и ледена пързалка.

Общината е внесла 
за одобрение и проект за 
създаване на воден атрак-
ционен парк, с който се 
предоставя възможност 
за отдих и забавление на 
жителите на града и мно-
гобройните туристи, кои-
то го посещават. 

„За него търсим финан-

сиране на стойност 1,5 
млн. лв. от европейската 
програма за трансгранич-
но сътрудничество със 
Сърбия. Имаме проект за 
създаване на парк „Приказ-
ни герои" на стойност 380 
хил. лв. Там ще има зони за 
спорт, за игра, за фитнес, 
както и фигури на герои 
от приказките", допълни 
Борис Николов. 

Община Копривщица 
обяви обществена по-
ръчка за изграждане на 
аквапарк. В комплекса ще 
има многофункционален 
басейн, водни атракции и 
пързалка, детски басейн 
със затревено плажно 
пространство около него, 
обслужваща сграда, душо-
ве и паркинг за автомоби-

ли, велосипеди и мотоцик-
лети. Финансирането е по 
Програмата за развитие 
на селските райони. Ин-
дикативната стойност 
на поръчката е близо 1,74 
млн. лв. 

В поръчката са вклю-
чени изграждане на пло-
щадкова канализация и 
водопровод, изпълнение 
на армировъчни, кофражни 
и бетонови дейности, на 
зидарски и довършителни 

работи и други. Обектът 
трябва да е готов на 15 
юли 2015 г. 

Критерий за избор на 
строител е икономически 
най-изгодна оферта, като 
срокът за изпълнение има 
тежест 10%, организа-
ционно-техническото ре-
шение – 40%, а предложе-
ната цена - 50%.   

Крайният срок за пред-
ставяне на оферти е 10 
март.

опит в изпълнение на по-
добни обекти през послед-
ните 5 години: ново строи-
телство, основен ремонт, 
реконструкция на водопро-
водна мрежа – не по-малко 
от 5 км, като поне 10% от 
изискуемия минимум да са 
изпълнени по безизкопна 
технология. Оферти се 
набират до 9 март.

През 2015 г. общината 
в Белоградчик ще изгради 
7 нови детски площад-
ки. „Ще бъде построено и 
спортно игрище за тенис 
на корт със свободен дос-
тъп“, съобщи кметът Бо-
рис Николов. Средствата 
са заложени в бюджета на 
общината.  До следваща-
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Ще се търси европейско финансиране за 
изграждане на нова, отговаряща на съвре-
менните изисквания сграда, в която да се 
помещава Центърът по спешна медицинска 
помощ в Бургас. 

При посещение в морския град зам.-ми-
нистрите д-р Адам Персенски и д-р Ваньо 
Шарков са поискали официално от общината 
да бъде предоставено петно за строеж в 
района на МБАЛ – Бургас. Това е решение 
на един от проблемите, които областният 
управител Вълчо Чолаков представи приори-
тетно пред здравното министерство преди 
броени дни.

Най-големият завод за бе-
тонови изделия в Югоизточна 
България – „ЛЕО – бетонови из-
делия“ дари 550 кв. м плочи на 
Професионална гимназия „Кольо 
Фичето“ в Бургас. Дарението е 
продължение на дългогодишното 
сътрудничество между завода и 
училището. С плочите ученици-
те сами ще довършат ремонта 
в двора в часовете по практика. 
Първият етап от обновлението 
бе извършен в началото на учеб-
ната 2013/2014 г., също с даре-
ние от „ЛЕО – бетонови изделия“.

„Тази година Строителният 
техникум навършва 55 години 
и затова количеството е 550 
кв. м, но ще предоставим и още 
при необходимост“, обясни соб-
ственикът на завода Иван Ди-
митров на среща с директора 
Веселин Пъйнев. Димитров е 
бивш възпитаник на техникума 
и от години помага на ученици-
те както в практическото им 
обучение, така и в участието в 

състезания и олимпиади. Целта 
на сегашното дарение е бъде-
щите майстори да се научат 
да работят с такава настилка. 
Специфичното при нея е, че не се 
полага върху циментов разтвор, 
каквато бе практиката преди 

години, а върху пясък. 
„Благодаря на Димитров, 

който не е забравил своето 
училище. Ремонтът ще започне 
веднага щом времето позволи“, 
каза директорът на гимназията 
 Пъйнев. 

Бургас

Учениците ще полагат плочите в часовете си по практика

Зам.-министрите д-р Адам Персенски и д-р Ваньо Шарков са 

поискали общината да предостави петно за строеж в района 

на МБАЛ – Бургас

Страницата подготви 
Елица Илчева

Държавата ще отпусне 
средства за ремонт на пътя 
Варна - Златни пясъци, обяви в 
морската столица министърът 
на регионалното развитие Ли-
ляна Павлова. Тя уточни, че по 
проекта ще се работи заедно с 
общината, която настоява да 
се направи трета лента на един 
от най-натоварените участъци 
на трасето. Павлова каза още, 
че държавата ще помогне и за 
проектирането на ремонта 
на Аспаруховия мост във Ва-
рна, а през следващата година 
местната власт може да кан-
дидатства за финансиране за 
реализация на СМР. Министъ-
рът уточни, че ако след зимата 
има нужда от рехабилитация на 
настилката на съоръжението, 
държавата може да отпусне 
средства, за да се осигури без-
опасността на движението.

Връзки с морето предвиж-

да мащабният проект за нов 
пешеходен ринг в града, който 
ще даде възможност за достъп 
от крайбрежието до центъра и 
забележителностите - музеи, 
галерии, културни институти. 
В момента тече с пълна пара 
изграждането на пешеходната 
зона от градинката „Севасто-
пол" до Катедралата, което 
трябва да приключи до старта 
на туристическия сезон, фи-
нансирането на първия етап 
от проекта е за 4,5 млн. лв., 
осигурени по ОП „Регионално 
развитие". 

„Имаме уверения, че ще по-
лучим средства, за да го про-
дължим, като обхванем и ларго-
то - от „Севастопол“ до входа 
на Морската градина, както и 
улиците „Преслав“ и „Сан Сте-
фано“, които са връзка с голе-
мите и малките Римски терми 
и Морската гара. Имаме готов-
ност, проведена е процедура, а 
очакванията ни за финансиране 
са свързани с освобождаване на 

паричен ресурс - от спестени-
те средства от други проекти 
в страната по ОП „Регионално 
развитие“, обясни кметът Иван 
Портних. Необходимите пари 
за допълнителните ремонти са 
около 2,5 млн. лв. 

Пълно обновяване се пред-
вижда и за зеленото сърце на 
Варна - Морската градина. Ско-
ро ще започне обновяване и на 
алеите в парка. Така пешеход-
ният ринг до Морската гара - 
през градината и през града, 
ще бъде напълно ремонтиран. 

Няма да има пари за ремонта на пътя Бургас - Слънчев бряг, тъй 
като от 2 г. липсва напредък в подготовката на документацията 
и отчуждаването на частните парцели. Така опасните обходи на 
Поморие и Ахелой си остават критични точки по пътя за морето и 
това лято, призна министърът на регионалното развитие Лиляна 
Павлова в Бургас. 

Спешно ще се търсят 17 млн. лв., необходими за отчуждава-
нето на парцелите. Общо за ремонта на пътя, който е от из-
ключително значение за туризма, са нужни 87 млн. лв. Напролет 
обаче ще започне рехабилитацията на отсечката между Бургас 
и Сарафово.

„Проблемният участък по пътя за Турция в района на Малко 
Търново, в който има активизирано свлачище, е обезопасен, от 
Агенцията „Пътна инфраструктура“ изготвят проект за ремонт. 
За средства ще се кандидатства пред Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет", 
обясни тя.

Община Стражица обяви обществена поръчка за ремонт на 
улици, площади, вътрешноквартални пространства и общински 
пътища. Тя е за срок от две години и е с прогнозна стойност 2,6 
млн. лв. Предвидените дейности са възстановяване и поддържа-
не на уличната настилка. Възложителят посочва, че договор с 
избран изпълнител ще бъде сключен след осигуряване на финан-
сиране. Ако общината не осигури финансиране в рамките на една 
година, всички споразумения се прекратяват. 

Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс от 
поне 520 хил. лв., както и през последните пет години да са из-
пълнявали сходни договори за строителство и ремонт на пъти-
ща и/или улици от I до IV клас. Кандидатите могат да подават 
оферти до 25 февруари.

Финансират и проектиране за ремонт на Аспаруховия мост

Рехабилитация предстои и на 
други зони, като например ул. 
„Шипка“, която води до Архе-
ологическия музей, където се 
съхранява най-старото обрабо-
тено злато в света. „За обно-
влението на Морската градина 
на първия етап общината ще 
инвестира 3 млн. лв. от бю-
джета“, посочи Иван Портних. 
„До лятото ще оправим алеи-
те, осветлението, ще има нови 
пейки, поливна система, повече 
цветя и декоративна расти-
телност“, допълни той. Ще се 

ремонтират и освежат памет-
ниците, шадраваните, розари-
умът. „През лятото ще можем 
да кандидатстваме за европа-
ри по новия програмен период 
- с проекти на обща стойност 
100 млн. лв. за градска среда 
по ОП „Регионално развитие“, 
каза кметът. „Част от тях 
ще бъдат отново за Морската 
градина - за социализиране на 
Аквариума, Обсерваторията „Н. 
Коперник“ като част от ембле-
матичните обекти във Варна“, 
допълни Портних. 
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Ренета Николова

Г-н Каменов, какви 

са Вашите приоритети 

като зам.-министър?

Приоритетите  са 
свързани с потребности-
те и проблемите на мла-
дите хора в страната. 
Обществена тайна е, че 
младежката ни безрабо-
тица е една от най-ви-
соките в Европа. Често 
пъти, говорейки и обсъж-
дайки с младите хора този 
проблем, те споделят с 
мен, че няма работа за 
тях. Наскоро направихме 
национално проучване, кое-
то доказа, че близо 67% от 
младежите имат прекале-
но много свободно време 
и те не правят нищо през 
него, не са ангажирани, 
не членуват в организа-
ции, не са съпричастни на 
каузи. Една много малка 
част от тях всъщност са 
заети с  някаква общест-
вена дейност. Начинът да 
се стимулират може да е 
чрез програма, която ние 
в момента изпълняваме. 
Тя се нарича Национална 
програма за младежта, 
стартирала е през 2011 г. 
и ще приключи в края на 
годината. Ние трябва да 
направим подробен анализ 
на тази програма, за да 
разберем колко полезна е 
била тя на младите хора. 
Ако се установи, че е била 
използвана основно за за-
бавни дейности и развле-
чения, то тогава е необ-
ходима промяна. Трябва да 
направим така, че новата 
програма да е с положи-
телен ефект и да има кон-
кретни резултати – млади 
хора да стартират първа 
работа, първо обучение, 
да получат сертификати 
или оферта за кратко-
срочна работа в чужбина, 
да получат необходимата 
медицинска подкрепа или  
възможност за участие 
в проект и като бенефи-
циент, и като страна. 
В момента има толкова 

много различни оператив-
ни програми, които ще 
стартират, и  аз смятам, 
че ние като младежко ми-
нистерство чрез нашите 
информационни центрове 
трябва да направим така, 
че да обединим около нас  
социални работници, тру-
дови и здравни медиатори, 
неправителствени орга-
низации, местна власт, 
областни управители, 
така че да изнесем  про-
ектите, където има нужда 
от тях. Защо да не вклю-
чим и представители на 

областните дирекции по 
земеделие? Те реализират 
една от най-успешните 
програми по региони, наре-
чена „Млад фермер“, която 
най-вероятно и през тази 
година ще съществува. 
Много притеснителна е  
информацията, че младе-
жите, които не учат и не 
работят в България, са 
22,7% по данни на Евро-
стат, което ни нарежда 
на първо място в Европа, 
при средно 12,9% за дру-
гите държави в ЕС. Ние 
трябва да направим така, 
че да работим там, къде-
то ще сме наистина необ-

ходими на младите хора. 
Ако трябва, ще отида в 
малките населени места, 
ще направя изнесен каби-
нет, ще им помагам с пи-
сането и кандидатства-
нето по проекти, ще им 
представя какви възмож-
ности има за заетост – 
временна и постоянна, ще 
им покажа какви програми 
има за образование. Ако 
те не ходят там, където 
трябва да получат инфор-
мация, то тогава ние ще 
отидем при тях. Идеята 
е да има смисъл и ефект 

от всички програми, които 
сме защитили и изпълня-
ваме. Аз смятам, че така 
трябва да се случват не-
щата. Програмите трябва 
да бъдат мобилни и да са 
насочени към тези, за кои-
то са били създадени. Това 

ще бъде приоритет за мен 
като зам.-министър. Ще 
се опитвам по време на 
срещите си из страната 
да обяснявам на младите 
хора, че това са смисле-
ни неща, които трябва да 
се реализират. Когато е 
ясно,че има проблем, ние 
трябва да обърнем сериоз-
но внимание първо на него 
и тогава на всичко оста-
нало, ако искаме да има 
ефект от работата ни. 

Вие казахте, че една 

голяма част от младе-

жите не са ангажирани. 

Преди години нямаше 

млад човек, който да не 

е включен по време на 

обучението си към някак-

ви спортни занимания. 

Сега материалната база 

в училищата е в много 

тежко състояние. Знам, 

че министерството раз-

работва програма, която 

има за цел ремонтиране  

или построяване на нови 

спортни площадки, сало-

ни и басейни. Разкажете 

ни за нея.

 Министър Кралев не 
веднъж подчерта, че е 
необходимо да се инве-
стира в децата. Нещо, 
в което и аз вярвам. Ако 
ние искаме да имаме до-
бри спортисти, важно е  
да ги подготвяме от най-
малки. За да се случи това 
обаче, трябва да има и 
къде. По последна инфор-
мация, с  която разполага 
министерството, близо 
600 училища в страната 
нямат спортни салони, а 
ако имат, то те са в пла-
чевно състояние. За да се 
промени ситуацията, е 
необходима  сериозна ин-
вестиционна програма за 
години напред, тъй като 
това не е задача, която 
може да бъде решена за 
кратък срок. В момента 
готвим анализ къде е най-
належащо да се направят 
ремонти, за да започнем 
да търсим финансиране. 
Сами можете да прецени-
те колко би струвало да се 
направят 600 салона. Гово-
рим за милиони. Все пак не 
трябва да забравяме, че 
и за всяко едно училище 
трябва да бъде направен 

отделен проект, за да 
знаем колко и какво точно 
трябва да се финансира. 
Възможно е на места да 
се направят салони, които 
не струват прекалено скъ-
по. Има съвременни тех-
ники на строителството, 

чрез които, инвестирайки 
не чак толкова много пари, 
може да се построи нещо 
бързо и ефективно. Необ-
ходим е план, за да знаем 
какво правим и то да е в 
интерес на децата.  Ми-
сля, че започнахме първи-
те стъпки и с годините 
все по-голямото инвести-
ране в спортната инфра-
структура ще доведе до 
произвеждането на спор-
тисти, ако имаме чрез 
Закона за спорта и съз-
дадени възможности  са-
мите федерации и клубове 
да работят с училищата. 
Това е една от идеите в 
закона и ако той бъде под-
крепен с нова инфраструк-
тура, след години ние ще 
постигнем истински ре-
зултати. 

Какви са източници-

те на финансиране, кои-

то обмисляте?

Вариантите са някол-
ко. Единият е през Наред-
ба 2 на Министерството 
на младежта и спорта. За 
съжаление тя не ни дава 
кой знае колко много въз-
можности. Другият вари-
ант е през оперативните 
програми. На места ще 
бъде през Оперативна 
програма „Регони в рас-
теж“, на други места ще 
бъде по програмата за 
селски райони, ще търсим 
средства през държавния 

бюджет, а там, където е 
необходимо, ще е с поста-
новление на Министерски 
съвет. Ще се търсят раз-
лични начини, въпросът е 
да има подготвени проек-
ти, а също и ясен разчет 
колко би струвало да се 

„Ако искаме добри спортисти, важно е  да 
ги подготвяме от най-малки. За да се случи 
това обаче, трябва да има и къде“ 

Калин Каменов, зам.-министър  
на младежта и спорта:
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направят тези салони, за 
да знаем колко средства 
ще ни трябват. Тогава ще 
търсим за съответния 
регион възможности про-
ектът да се случи.  

Разбрахме, че Минис-

терството на младежта 

и спорта изготвя Закон 

за доброволчеството. За 

първи път у нас ще има 

такъв. Каква е необходи-

мостта от него и какво 

предвижда?

Ние като министер-
ство, което е ангажирано 
с младежките политики, 
смятаме, че този закон е 
важен. Разпознаваме се 
като страна по него и из-
разяваме позиция, че той 
е необходим най-малкото 
за младежките организа-
ции. От разговорите по-
следните месеци със сто-
тици неправителствени 
организации в страната 
чух заявено желание да 
има държавна подкрепа за 
този закон. Най-малкото 
като ресорен заместник-
министър по младежки по-
литики прецених, че няма 
какво да чакаме. Ние ще 
помогнем за осъществя-
ване на координацията 
при обсъждането с дру-

гите неправителствени 
организации, така че да 
се чуе всяко едно мнение, 
преди законът да влезе в 
пленарна зала. Аз смятам, 
че това е изключително 
важно и така трябва да 
се случва, особено що се 
касае до закон, който е с 
обществена значимост. 
На мнение съм, че нещата 
могат да станат много 
бързо. Това е сравнително 
малък закон, има само 26 
члена в него. Повечето от 
текстовете вече са об-
съдени. Рамкирано е какво 
е доброволчество, какво 
е доброволческа органи-
зация, какви са видовете 
му –  краткосрочно, дъл-
госрочно, корпоративно. 
Засегнати са важни теми, 
като това как да се защи-
тават правата и инте-
ресите на хората, какви 
са задълженията им като 
участници в конкретна 
организация. Също така е 
упоменато какви застра-
ховки може да получи все-
ки един  участник и какви 
са неговите привилегии. 
Описани са много внима-
телно правата на всеки 
доброволец като служител 
във фирма. За първи път 
в България ще има закон, 

който ще опише как да се 
осъществява корпоратив-
но доброволчество. В на-
шата страна то в много 
случаи е криворазбрано. 
В нормативния акт ще 

е формулирано какви ще 
са документите, с които 
един доброволец може да 
се идентифицира по време 
на кампания. Става дума 
за създаването на добро-
волческа книжка. В нея 
ще има данни за лицето и 
информация за организа-
цията, която издава тази 
книжка. Ще бъде хубаво 
тя да е унифицирана и да 
е еднаква за всички. Там 
подробно ще може да се 
опише какви доброволче-
ски дейности е извършвал 
даден човек – краткосроч-
ни или дългосрочни, а също 
така и какви обучения е 
преминавал. Всичко това 
ще бъде сертифицирано 
със съответния печат от 
организацията. Целта е 
евентуален бъдещ рабо-
тодател да може да се за-
познае освен с дипломата 
и образованието на човека 
и с неговите умения като 
доброволец. Това би било 
много полезно. Чрез книж-
ката ще могат да се при-
знаят знанията и умения-
та, които един доброволец 
е придобил като такъв. 

В САЩ и в редица дру-

ги страни при кандидат-

стване за престижни 

учебни заведения, един 

подобен опит в добро-

волческата дейност се 

смята за плюс и той се 

попълва в документите 

за кандидатстване...

Да, това е точно така. 

Аз смятам, че с приемане-
то на Закона за добровол-
чеството ще могат да 
се валидират знанията и 
уменията на един добро-
волец. Въпрос на време е 
това да се случи и в Бъл-
гария. Не след дълго и в 
нашата страна да бъдеш 
доброволец ще бъде прес-
тиж. 

Ежегодно отбелязва-

ме Деня на доброволеца 

на 5 декември. По този 

повод през 2014 г. беше 

публикувано изследване, 

инициирано от Българ-

ския център за нестопан-

ско право. От него става 

ясно, че 70% от българи-

те не се припознават 

като доброволци. Как 

ще бъдат стимулирани 

хората да дават такъв 

принос?

Първо със закон, кой-
то да ги защитава. Да 
няма възможност, когато 
осъществяваш добровол-
ческа дейност, след това 
работодателят ти да те 
уволни. Истината е, че 
на този етап няма закон, 
който да защитава до-
броволците. В този случай 
новият закон ще е първи-
ят стимул. Втората въз-
можност е програми, чрез 
които да се стимулира. 
Пише го и в самия закон, 
че държавата ще трябва 
да стимулира добровол-
чеството. Министерство 
на младежта и спорта има 
в Националната си програ-
ма за младежта проектен 
приоритет, чрез който да 
финансира развитието на 
доброволчеството. През 
2014 г. сме финансирали 
проекти за над 100 000 лв. 
Надявам се в бъдеще да 
имаме още подобни иници-
ативи, с които да помог-
нем и на неправителстве-
ните организации, които 
развиват доброволческа 
дейност, така че те да за-
почнат да се припознават 
като организации, които 
могат да кандидатстват 
за финансирането и при-
вличането на повече до-
броволци. Нещата ще се 
случат, вижда се желание-

то за промяна. Въпрос на 
време е да се увеличи бро-
ят на хората, развиващи 
доброволческа дейност. 

Обяснете малко по-

вече за корпоративното 

доброволчество.

За съжаление в Бълга-
рия то се разбира като 
осъществяване на добро-
волческа дейност в извън-
работно време. Това обаче 
не е точно така. Добро-
волчеството е даване на 
труд, умение и знание от 
служител на корпорация, 
фирма или организация 
със съгласието на ръково-
дителя. В нашата страна 
това не се случва по този 

начин. Аз знам за случаи, в 
които доброволчеството 
се извършва в почивни дни 
или в извънработно вре-
ме, когато служителят е 
изморен. Често пъти е в 
нарушение на Кодекса на 
труда. За да не се случва 
това, в Закона за добро-
волчеството сме записали 
как трябва да се извършва 
копоративното добровол-
чество.  Всичко е съгласу-
вано с Кодекса на труда, 
за да не се окаже, че ра-
ботодателят нарушава 
правата на своя служител. 

Вие казахте, че е има-

ло дискусия с различните 

парламентарно предста-

вени сили и е налице прин-

ципна подкрепа за закона. 

От дискусията, която 
проведохме преди два ме-
сеца в парламента, усе-
тих желание от повечето 
парламентарни групи да 
бъде приет такъв закон. 
Надявам се скоро, кога-
то седнем да обсъждаме 
текстовете, всеки, който 
има някакви забележки, да 
ги каже. Г-жа Светлана 
Ангелова, която е основ-
ният двигател и вноси-
тел на закона, има идея 
той да бъде внесен общо 
от парламентарните гру-
пи, тъй като касае всички 
български граждани и няма 
място за политически 
пристрастия. Смятам, че 
ако някой има забележки 
по него или препоръки, има 

достатъчно време те да 
бъдат обсъдени през ид-
ните седмици. Готови сме 
да направим необходимия 
компромис и законът да 
бъде приет с колкото се 
може повече гласове. Това 
е важно за целия сектор, 
който се занимава с до-
броволчество. Колкото по-
вече хора и парламентарни 
групи го подкрепят – тол-
кова по-добре.

Как виждате във вре-

мето приемането на За-

кона? Кога би могъл да 

бъде факт?

Ако има консенсус и 
желание, той може да бъде 
приет още тази пролет.

В приоритетите на Министерството на младежта и спорта е и довършване на обновяването 

на шестте спортни училища в страната
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Георги Сотиров

С четирите зимни 
гуми на многострадалния 
„Форд” лесно стигнахме 
до пернишкото село Клад-
ница. Снегът беше покрил 
всичко наоколо. Усещаше 
се уважителното отно-
шение на шофьорите един 
към друг. И към зимата. 
С кмета на Кладница Ва-
сил Мирчев се срещаме на 
една от стръмните улици 
на селото. Тя е първата 
бяла приказка, която виж-
даме след мъглата в сто-
лицата. Мирчев е роден в 
София, но е израснал в се-
лищeто. Завършил е Техни-
кума по икономика и УНСС, 
специалност „Маркетинг”. 
Бил е управител или счето-
водител в редица частни 
фирми. От 2011 г. е първи 
мандат кмет на селото. 
Живее в Кладница заедно 
с 1200-те официално реги-
стрирани жители, с които 
посрещна поредния снежен 
повей. Тук, във планината, 

времето има различни  

измерения. 

Сега е зима. Направи 
ни впечатление, че пред 
много от къщите жени с 
гребла чистеха снега не 
само покрай оградите си. 
Нещо, което в столицата 
практически го няма. Клад-
ница е едно много живо 
село във Витоша. Послед-
ното по шосето. Нагоре в 
самата планина започват 
туристическите маршру-
ти към върховете Селими-
ца, Острица и Черни връх. 
Лятото това трасе сме 
го минавали многократно 
и твърдим, че е прекрасен 
маршрут – и като емоция, и 
като себедоказване, и като 
обич към планината.

В действителност хо-
рата в селото са много 
повече от 1200. В него по-
стоянно се строи. Новите 
домове заедно с къщите в 
жилищния комплекс Delta 
Hill Sunny Residence Park са 
над 1000. Новото екосели-
ще добре презентира Клад-
ница, защото се изгражда 
в непосредствена близост 
до границите на Природен 
парк Витоша и е само на 
30-ина минути от София. 
Обратното също е вярно. 
Кажеш ли „Делта Хил”, се 

разбира Кладница.
С какво е известно се-

лото, питам Васил и той 
не се замисля. „Кладнишки-
ят манастир „Св. Николай 
Мирликийски” е особената 
гордост на хората тук, в 
планината. Той е основан 
през ХIII в., но по време на 
турското робство е раз-
рушен. Възобновен е през 
1841 г. и оттогава е посто-
янно действащ. Светата 
обител представлява ком-
плекс от черква, жилищни и 
стопански сгради. Храмът 
е построен през 1841 г., а 
вътрешният притвор – 
през 1866 г. Той е изогра-
фисан през 1883 г.”, допълва 
кметът. 

Кладница 

има амбицията да стане 

планинско курортно селище,

но за съжаление не може 
да създаде приличен турис-
тически продукт, който да 
отговаря на европейските 
стандарти, защото не по-
пада в район, където това 
е възможно. Нито може да 
кандидатства по ПРСР, 
нито е изостанало в раз-
витието си, нито е селски 
район… Причината е пове-
че от странна – близко е 
до областен град. За кла-
сация по някоя европейска 
програма това отстояние 
трябвало да е над 35 км. 
Странни са някои бюро-
кратични изисквания на 
Брюксел. Когато европей-
ските братя са развивали 
малките си курортни села 
в Алпите например, такова 
условие просто не е имало. 

В същото това време ние  
сме строили гигантите в 
Кремиковци и Червена мо-
гила… Диалектика.

Кметството е второ-
степенен разпоредител, а 
основният бенефициент е 
общината в Перник. Един-
ственото, по което нещо 
различно може да се случи, 
е по ПУДООС – за изграж-
дане на детски площадки 
на стойност до 10 000 лв. 
Кладница вероятно ни-
кога няма да има и ПСОВ. 
Кметът обяснява: „През 
2011 г. имаше един про-
ект за воден цикъл на об-
ластния град за около 110 
млн. лв. Специалистите 
пресметнаха, че ако в него 
се включим и ние, ще са не-
обходими поне 30 млн. лв. 
Пресечен терен, голяма 
денивелация, подмяна на 
канализацията и водопро-
водната мрежа…”

В началото на т.г. но-
вият кмет на Перник овла-
сти кметовете на селата 
с нови правомощия. Основ-
но те ще бъдат включени 
в системата за контрол на 
всички общински дейнос-
ти, които се извършват 
на тяхна територия. По-
неже местните управници 
най-добре познават горе-
щите точки, където се 
налага незабавна реакция, 
те трябва да имат право 
да взимат самостоятелни 
решения. Това касае редица 
направления, като актуал-
ното в момента снегопо-
чистване, събирането на 
битови отпадъци, улич-
ното осветление и всяка 
друга комунална дейност. 

Ако кмет констатира нека-
чествено изпълнение, той 
ще има право на реакция. 
Мирчев приветства това.

Водата за пиене в се-
лото е великолепна. Водо-
хващанията, каптажите 
и етернитовите тръби са 
изградени преди 50 – 60 го-
дини и към днешна дата жи-
вотворна течност има, но 
още повече има ремонти по 
трасетата. Това оскъпява 
всичко, свързано с водопро-
водната система. Водата 
не се използва за напояване, 
защото високо в планината 
освен вкусни картофи друго 
няма време да узрее и вър-
же плод. Местни момчета 
се опитват да отглеждат 
като арендатори пшеница, 
но това се оказва трудно 
начинание. 

Селото е на южния 
склон на Витоша и е доста 

търсено като място за 

строителство на къщи

за постоянно живеене 
или за краткотраен отдих. 
Лятото слънцето, като из-
грее в 8 ч., залязва в 21… 
Свободни парцели трудно 
се намират. Но се строи. 
Показателно е развитие-
то на затворения комплекс. 

Седем – осем къщи в 
Кладница са леко постра-
дали от пернишкото земе-
тресение на 22 май 2012 г., 
но с помощта на държава-
та, на приятели – строи-
тели и съседи, проблемите 
бързо са отстранени. Тази 
информация изпреварва пи-
тането ми за поминъка на 
хората тук, но отговорът 
на Мирчев е категоричен: 
„То половин Перник рабо-

ти в столицата, вие за 
Кладница питате. София 
е България, но защо през 
последните две десетиле-
тия това стана, е въпрос 
с понижена трудност за 
политиците”, акценти-
ра Мирчев. И пак повта-
ря, вече като мантра, че 
имат най-прекрасния въз-
дух, чиста витошка вода, 
южно селище и все пак не 
могат да се развиват като 
курортно селище. Моят 
приятел – кардиологът д-р 
Николай Димитров от Спе-
циализираната болница за 
активно лечение по орто-
педия „Проф. Бойчо Бойчев” 
в столицата, твърди, че

потенциалът на Кладница е 

съизмерим с този в Банкя. 

Той има вила в селото и 
може да му се вярва.

Хората на Кладница ис-
кат да развиват туризъм. 
Но това може да стане 
само със собствени сред-
ства, без възможност да 
ползват европейските 
фондове. Собствените 
средства обаче са малко, 
защото тук гледат да си 
оправят домовете, да да-
дат хляб в ръцете на де-
цата си и няма откъде да 
извадят половин милион, за 
да направят къща за гости 
примерно… Съгласяваме се, 
че Витоша като природен 
парк е длъжник и на София, 
и на Перник с недостатъч-
ните възможности, които 
предлага за една модерна и 
привлекателна туристиче-
ска дестинация.

Все пак администра-
цията на Природен парк 
Витоша използва едни ев-

ропейски пари и подмени 
всичките заслони, мостче-
та и алеи. Снежана Петро-
ва – директор на парка, 
разви програмните си на-
мерения, защото Витоша 
особено 

зимата си е доста сурова 

и ако тези заслони ги 
няма, крачката до белята с 
хора е много малка…

Един човек в селото 
гледа към 25 крави, но хама-
логията е огромна. В село-
то няма терен за мандра, а 
част от неговата терито-
рия попада в „Натура 2000” 
и това още повече затруд-
нява хората в стремежа им 
да развият някакъв бизнес.

Големият път – от раз-
клона при Драгичево през 
Рударци до Кладница и на-
горе до хижа „Селимица”, е 
третокласен и се поддър-
жа от АПИ. Досега пробле-
ми с почистването през зи-
мите не е имало. Улиците в 
селото обаче са си грижа 
на кмета. И на хората.

Мирчев споделя, че в 
местното начално учили-
ще често температурите 
са към 16 градуса и това е 
недопустимо. 50 деца учат 
тук, но без основен ремонт 
с подмяна на дограмата и 
начина на отопление няма 
как да се продължава. В 
училището майстори за 
последен път са влизали 
през… 1990 г., т.е. през ми-
налото столетие. 21-вият 
век е време с други кате-
гории. 

А Васил Мирчев е убе-
ден, че Кладница може да 
стане новият планински 
бисер на България...

Снимки авторът

Затвореният жилищен комплекс

Улицата към планината

Кметът Васил Мирчев
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Елица Илчева

„Най-добрият хан е 
този. Той е прилепен към 
склоновете на скалата. 
Към улицата е обърната 
механата с няколко дюкя-
на. Вътре, на тесен двор, 
отсядат колите... Зад него 
се намират простички 
дървени стаички за път-
ници, сиромашко легло, но 
без гадове, крива маса, на 
която се намира просто 
селско огледалце, тенеки-
ен свещник, зелено ракие-
но шише за вода, полураз-
бит стол, бакърен леген и 
кука за окачване на дрехи.” 
Това е описанието, което 
е дал Константин Иречек 
на търновския хан „Хаджи 
Николи“. 

Макар и да започва опи-
санието с уточнението, 
че говори за най-добрия, 
по него няма как да си 
представим уникалната 
за България сграда, която 
е изключително ценен об-
разец на монументалната 
обществена архитектура 
от късния период на Въз-
раждането и е безспорен 
шедьовър. Тя е сред главни-
те забележителности на 
Велико Търново в миналото 
и днес.

Обявена е за народна 
старина и паметник на 
културата от национално 
значение. Тя е единствени-
ят оцелял през годините 
хан от всички 70, построе-
ни в старопрестолния град.

И за всичко дотук има 
просто обяснение – ханът 
е изграден от Никола Фи-
чев (Колю Фичето, 1800 
– 1880 г.) и е едно от най-
големите постижения на 
легендарния строител. По-
явява се на стръмен южен 
склон на старата Само-
водска чаршия през 1862 г. 
Градежът продължава 4 
години и е по поръчка на 
известния търновски тър-
говец и активен участник 
в борбата за църковна не-
зависимост хаджи Николи х. 
Димов Минчоолу – една от 
най-известните и изтък-
нати личности на Търново 
през XIX в. По това време 
местните обичайно изди-
гали дървени постройки, 
а така стоките им често 
ставали жертва на пожар. 
Хаджи Николи обаче проявил 
находчивост и прозорли-
вост, в резултат на които 
новопостроеният хан се 
превърнал в най-внушител-
ната и представителна 
за времето си търновска 
сграда.

По плановата схема 
зданието на хана на Хаджи 
Николи е с голям обем, раз-
положен на стръмен терен 
с 9 м разлика в котите. 
Склонът е с малка дълбо-
чина, което налага стъпа-
ловидно оформени обеми.

Тесният надлъжен двор 
се огражда от три стра-
ни: от североизток с двуе-
тажно крило с приземие, от 

югоизток – с едноетажно 
крило с приземие, и от юго-
запад – с приземно ниво от 
магазини и дюкяни. Осно-
ванието да се твърди, че е 
съществувало двуетажно 
крило и от северозапад, е 
една стара снимка на Кон-
стантин Иречек и подлежи 
на проучване. 

Североизточната и 
югоизточната част са 

развити като при керван-
сараите – с надлъжен ред 
от помещения, свързани 
с тесен коридор, отворен 
към вътрешния двор. Юго-
западното приземно крило 
предвид начина му на гра-
деж е строено по-късно 
и видоизменено, като се 
състои от ред помещения, 
обърнати към улицата с 
проход към двора.

Конструкци ята  на 
всички части е масивна, 
изградена от тухли, камък 
и желязо, съгласно изис-
кванията по онова време 
за запазване на стоките 
и търговската продукция 
от пожар, на които много 
малко от сградите тогава 
са отговаряли. 

За същата цел и си-
гурност всички прозорци в 
хана имат железни капаци, 
а вратите са изцяло желез-
ни в приземията или обши-
ти с ламарина по етажите. 
Дюкяните са затваряни с 
големи кепенци хармоники.

Стените са изградени 
от ломен и грубо обрабо-
тен камък, подовете са от 
масивни, сравнително пло-
ски тухлени засводявания. 
Всички стени са носещи, а 
при колонарните коридори 
вследствие на различните 
междуколонни разстояния 
хоризонталните сили се 
поемат от обтегачи с ква-
дратно сечение.

Изградени са ажурно 
третирани фасади, харак-
терни архитектурни мо-
тиви с конкавни профили 
на корнизите, парапетите 
и каменния им цокъл, елеп-
тична линия на сводовете 
и арките. Каменният де-
тайл на корнизите и капи-
телите на колоните е сти-
лизиран.

В стаите изтъкнати-
ят търговец складира ма-
нифактурни стоки, внасяни 
от Западна Европа и от 
Близкия изток, както и про-
изведения на търновски-
те майстори – чоха джии, 
куюмджии, бакърджии и 
др. По-късно в сградата 
са развити абаджийски и 
други работилници. В поме-
щенията на югозападното 
приземно крило са се разпо-
лагали магазини. 

Няколко години преди 
Освобождението сградата 
е фабрика за преработка на 
тютюн, собственост на 
индустриалеца Славчо Хад-
жипаскалев. Години наред 
отделни стаи са използва-
ни от дребни занаятчии и 
за работилници.

През годините Ханът 
на Хаджи Николи е претър-
пял промени. През 1929 г. се 
засяга югозападното крило, 
за да се прокара улицата с 
габарит по плана от 1907 г. 
и построяването на Ста-
рата поща. Демонтирани-
те каменни колони са били 
апликирани към стените 
на магазините, изграден е 
бил каменен надзид с елеп-
тични слепи арки и дървена 
стреха и магазините били 
приспособени за гаражи. В 
някои от помещенията са 
били закрити сводовете и 
предвид използването им 

за бекярски жилища на по-
довете било поставено за 
настилка дюшеме.

Удивително е обаче как 
строителното творение 
оцелява. През 1947 г. ха-
нът е национализиран. От 
1970 г. до 1987 г. в сграда-
та е подредена експозиция 
на Великотърновския музей 
„Възраждане”, после основ-
ната част от нея е пре-
доставена на Националния 
музей на архитектурата, а 
дюкяните – на АЕК „Само-
водска чаршия”.

През 1992 г. е върнат на 
наследниците на Хаджи Ни-
коли, които въпреки напред-
налата си възраст и липса-
та на собствени средства 
и възможности желаят да 
съхранят автентичния 
дух и вида на сътвореното 
преди повече от 150 години 
от ръцете и ума на Уста 
Кольо. 

Реализирането на идея-
та се осъществява с помо-
щта на американеца Едмънд 
Бек, който след разходка из 
Старо Търново през 2006 г. 
и запознанство с история-
та на сградата решава да я 
купи от настоящите й соб-
ственици.

При реставрирането й 
и определянето на бъдеща-
та й съдба новият й прите-
жател се придържа изцяло 
към потребностите и на-
строението на общест-
веното мнение във Велико 
Търново, което изразява 
желанието си зданието да 
се превърне в притегате-
лен културен център, в кой-
то да намерят свое място 
художествена галерия, раз-
лични музейни сбирки, вре-
менни изложби, концертни 
изпълнения.

При реставрацията, 
която продължава колкото 
строителството – 4 годи-
ни, прочутите пясъчни ко-
лони и архитектурните ор-
наменти са възстановени 
по специална строителна 
технология. Външната фа-
сада е запазена, вътреш-
ността на сградата е про-
менена и адаптирана към 
новата функция.

През март 2010 г. хан 
„Хаджи Николи” отваря 
отново врати като об-
ществена сграда. Днес 
комплексът се състои от 
ресторант с лятна гради-
на във вътрешния двор, ви-
нен бар, кафене, изложбени 
зали с музейни експозиции 
на II етаж, картинна гале-
рия на III етаж. 

Роден е през 1826 г. в 
богат търновски търгов-
ски род. Баща му хаджи 
Димо търгува с кожухар-
ска стока. Младият Ни-
коли отделя много време 
за борба срещу гръцките 
владици. През 1846 г. се 
жени за дъщерята на ха-
джи Минчо Хаджицачев, 

след чиято смърт през 1855 г. наследява цялото му 
имущество. Опасявайки се от преследване заради 
борбата му срещу погърчването, заминава със се-
мейството си за Цариград, където живее 23 години. 
Въпреки сполетелите го нещастия (за кратко време 
почиват последователно първата му жена и шест-
те му деца, а в 1865 г. умира от холера и втората 
му съпруга) Николи не спира нито търговията, нито 
участието си в църковно-народната борба. 

Като зет на хаджи Минчо Хаджицачев със свои 
и негови капитали и в съдружие със свои другари 
той отваря 6 търговски кантори в Търново, Русе, 
Букурещ, Виена, Одеса и Цариград. 

Много по-късно умира в крайна бедност, защото 
изразходва почти цялото си богатство (над 500 хил. 
златни гроша), за да подкрепя борбата на българите 
за църковна независимост.
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Вземете пример от един италиански дизайнер, който съветва да прекаляваме с разкош 

Елица Илчева

Златният дом на ита-
лианския дизайнер Андреа 
дал’Олио не е метафора. 
Той е чиста реалност. 
Творецът, който е извес-
тен в цял свят с безгра-
ничните си търсения, счи-
та, че интериор без злато 
не е интериор. И затова 
своята квартира в Милано 
е превърнал в истинска съ-
кровищница. Блясъкът на 
скъпоценния метал тук е 
повече, отколкото при еги-
петските фараони или при 
римския император Нерон. 

Р о д е н  в  М и л а н о , 
Дал’Олио отива да учи в 
Париж и остава там. Не 
завинаги, разбира се, за-
щото, както самият той 
казва, засядането на едно 
място означава бързо за-
тъпяване и единствено 
пътешествията са извор 
на вдъхновение. 

„Човек може да има 
дом, но само ако той е 
пристан, а не обиталище, 
има смисъл от него“, про-
повядва творецът, който 
е „там някъде, по света“, 
200 дни в годината. 

Вероятно точно тази 
негова мобилност му поз-
волява да се радва на дома 
си в Милано.  Защото, 
каквото и да си говорим, 
златото потиска, ако се 
прекали с него. А и блес-
тящият дом на дизайне-
ра е интересен по-скоро 
като музей, отколкото 
като къща за живеене. Но 
това при всички положения 
е дом, от който могат да 
се откраднат доста идеи. 
Които, подкрепени със съ-
ветите на домакина, като 
нищо ще ви амбицират да 

преобразите и собствено-
то си жилище.

Ако се питате как е съ-
брано цялото това съкро-
вище, отговорът е прост 
– по време на пътешест-
вията. И както споменах-
ме в началото, основата 
на всичко в този милански 
апартамент е благород-

ният метал. Позлатата 
в дома на Андреа достига 
чак до... кухненския шкаф, 
който е облицован от край 
до край, нищо че заема ця-
лата стена. Интериорът 
тук излъчва не просто 
разкош, а сияеща топлина, 
с която и най-мрачните 
дни са слънчеви и горещи. 
Но това не е било доста-
тъчно за стопанина, кой-
то е разхвърлял огледала 
навсякъде. Те пречупват 
лъчите на слънцето и ги 
удрят в предметите за 
допълнителна позлата... 
Всеки, който желае слън-
чев дом, може да направи 
това, съветва Андреа. 

Той споделя и друго 
интересно за вещите – 
никога не ги поставяйте 
на определено място, без 

да сте ги „въртели“ дос-
татъчно из цялата къща. 
Всяка трябва да намери 
своето място и да се пре-
върне в част от общия 
комфорт. Нищо хубаво не 
може да излезе, ако прос-
то разхвърляте красивите 
мебели и предмети, кате-
горичен е творецът. И 
най-скъпата ваза може да 
развали интериора, а по-
някога са нужни седмици, 
преди столът да намери 
своето място. 

Андреа нарича себе си 
архитект, декоратор и 
стилист. Той пише книги 
за дизайн, мисли колекции 
рret-a-рorter, твори собст-
вени мебели. И е търсен 

по целия свят, обичан е не 
само в родната Италия и 
любимата му Франция, но 
и в Белгия и САЩ. Сътруд-
ничи с много компании, но 
особено ползотворно с 
FLOU.COLOMBOSTILE. 

Той е известен с това, 
че е почитател не само 
на златото, но и на фини-
те тъкани в интериора. 
Облепва с тях стените, 
постила ги на подовете, 
прави мебели. Казва, че 
изящната коприна трябва 
да се превърне в главен 
компонент от новия стил 
на живот. Защото създава 

уют и понеже с помощта 
на текстила много лесно 
може да се сменя цветът 
на стаите и да се създа-
ват нови пространства. 
Затова Андреа е от ди-
зайнерите, които връщат 
модата на лампериите 
вкъщи. „Ако искате да съз-
дадете неповторим дом, 
търсете уникални вещи, 
които са ценни, единстве-
ни и различни“, казва той. 

Себе си определя като 
автор на съвременен ба-
рок. „Словосъчетанието 
може да звучи противоре-
чиво, но ми харесва син-
тезът от противоречащи 
една на друга вещи. Това 
създава нова хармония – 
опитайте“, казва Андреа. 

Разбира се, в работа-
та си той съвсем не се 
ограничава с този стил. 
Смята, че добрият дизай-
нер е длъжен да може не 
само да изрази себе си, 
но и да влезе в кожата на 
клиента и да изпълни же-
ланията му, като ги пре-
върне в произведения на 
изкуството.

Балансът е в синтеза 
на противоположностите, 
а най-голямото предизви-
кателство е да превърнеш 
формите от миналото в 
елементи от бъдещето. 

Метална поставка от Турция и сервиз за чай от Русия

Стената на спалнята е изцяло от текстилни жакардови 

панели. Вместо традиционния балдахин над леглото 

дизайнерът е измислил сложна висяща конструкция от 

кълбовидни лампи, донесени от САЩ, и малък свещник. За тях 

е закрепена декоративна завеса от полупрозрачни кръгове

Позлатеният полилей е по дизайн на Дал’Олио

Трудно можем да се съгласим, че всяка от тези позлатени 

чинии, донесени от Мароко и Турция, е намерила мястото 

си на стената. Съчетани са със вази – авторски проекти на 

стопанина 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: „Булгартрансгаз" ЕАД
Описание: Обектът на поръчката е про-

ектиране и изпълнение на строеж и включва 
проектиране и прокарване на експлоатацио-
нен сондаж Е-72 на подземно газово хранили-
ще „Чирен“ с проектиране и строителство 
на шлейф, индивидуален сепарационен възел 
и телеметрия на сондажа” и в т.ч.: 1. Инвес-
тиционно проектиране, фаза „Работен про-
ект” за обект „Експлоатационен сондаж Е-72” 
заедно с включените в неговия състав пет 
подобекта: - подобект „Временно строител-
ство – изграждане на временна приобектова 
база, водоснабдяване и електроснабдяване”; 
- подобект „Сондаж Е-72”; - подобект „Шлейф 
на сондаж Е-72”; - подобект „Индивидуална се-
парация и измерване на газа от сондаж Е-72”; 
- подобект „Телеметрия на сондаж Е-72”; 2. Съ-
гласуване на работния проект за обект „Екс-
плоатационен сондаж Е-72” и получаване на 
разрешение за строеж; 3. Наемане на земя за 
временното строителство и за изграждане 
на строежа; 4. Доставка на необходимите ма-
териали и оборудване (без тези, задължение 

за доставка на Възложителя – в обхват съ-
гласно Приложение №1 към Техническа специ-
фикация); 5. Организация на изпълнението на 
сондажните и строително-монтажни работи 
(СМР) за обекта; 6. Изграждане и ликвидация 
на временни подобекти (строежи), осигуря-
ващи електроснабдяване и водоснабдяване за 
времето на прокарването и усвояването на 
сондажа. 7. Прокарване на сондажа и строи-
телно-монтажни работи; 8. Единични (в т.ч. 
текущи сондажно-геофизични изследвания), 
комплексни, предпускови и пускови изпитания 
за изграждане на обекта и операции по свърз-
ването му към съоръженията и инсталациите 
на действащото Подземно газово хранилище 
(ПГХ) „Чирен”; 9. Упражняване на авторски 
надзор по време на строителството; 10. 
Съставяне на строителни книжа, изготвяне 
на изпълнителна документация, екзекутивни 
чертежи; 11. Кадастрално заснемане (с по-
лучаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 
от Закона за кадастъра и имотния регистър 
(ЗКИР); 12. Съгласувателни дейности по при-
емане и въвеждане в експлоатация на обекта.

Наименование: „Проектиране и прокарване на експлоатацио-
нен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проекти-
ране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел 
и телеметрия на сондажа" Идентификационен номер 150-011

Наименование: „Рехабилитация и текущ ремонт на улична-
та мрежа в гр. Дупница през 2015 г. по три обособени позиции”

Наименование: „Изграждане на спортен център с фитнес 
зала, сауна, съблекални и санитарни помещения до градски ста-
дион, гр. Карнобат”

Наименование: „Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст Речица”

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на закри-
ване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол”

Наименование: „Реконструкция и благоустрояване на град-
ския парк в град Ботевград, УПИ I, кв. „80”

Още на: 

www.vestnikstroitel.bg

 СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

организира курсове на теми: 
1. „Права и задължения на проверяващи и проверявани в 

административното производство“ – 20 февруари 2015 г.
 
2. „Практически указания по приложение на Наредбата за управление на 
строителни отпадъци и влагане на рециклирани материали“ – 23 февруари 2015 г.
 
Програми на курсовете може да намерите на: http://skc.nonstop-office.com/
 
   Контакти:  skc@nadejda.net   02 / 831 30 68   0889 33 27 47   0877 747 969

Oсн. предмет: 45255000 (IA02) - Строителни 
и монтажни работи по общо изграждане на 
съоръжения за нефто- и газодобивната про-
мишленост (Проектиране и поставяне )
Прогнозна стойност: 9 770 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 360
Срок за получаване на документация за 

участие: 25.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25.03.2015 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Централно управле-
ние на „Булгартрансгаз" ЕАД: гр. София, бул. 
„Панчо Владигеров" №66
Дата: 27.03.2015 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: 03592 9396351; 003592 9396690
E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg

Възложител: Община Ямбол
Описание: Рекултивацията на депото 

ще се извърши на два етапа, които включ-
ват техническа и биологична рекултивация. 
Етапът на Техническата рекултивация на 
съществуващата клетка на депо за неопасни 
отпадъци на община Ямбол ще включва след-
ните дейности: изкоп и предепониране на от-
падъци за оформяне на сметищното тяло на 
съществуващото депо; изпълнение на дига 2; 
изпълнение на дига 3; изпълнение на дренажна 
система за инфилтрат; изграждане на газо-
отвеждаща система; изпълнение на горен из-
олационен екран; изпълнение на система за 
отвеждане на инфилтриралите повърхност-
ни води през почвения слой на рекултивация-
та; изпълнение на системата за отвеждане 
на повърхностните води след рекултивация-
та на депото; направа на трамбовани земни 

канавки за повърхностни води; направа на 
събирателна шахта за повърхностни води; 
изграждане на система за мониторинг. Ета-
път на Биологичната рекултивация на зона-
та ще включва следните дейности – есенна 
дълбока оран; предпосевна обработка на поч-
вата, засаждане на треви; подхранващо то-
рене и поливане. Техническата рекултивация 
ще се извършва на етапи, като е разделена 
на пет етапа – зони за поетапно закриване. 
По време на рекултивацията на съществу-
ващото депо пристигащите отпадъци ще 
продължават да се насипват и депонират на 
него. По тази причина съществуващото депо 
ще се закрива и рекултивира на етапи. Тази 
етапност е свързана с необходимостта от 
осигуряване на работен участък за депони-
ране на отпадъци до датата на въвеждане в 
експлоатация на регионалното депо.

Oсн. предмет: 90722300 - Услуги по рекулти-
виране на земя 
Прогнозна стойност: 6 325 754 лева
Общо количество или обем: Отредената площ 
на съществуващата клетка на депото е 74,303 
dkа, а фактически заетата площ възлиза на 
72,100 dkа. Съществуващото депо в момента е 
функциониращо и се изгражда по схемата „висо-
чинен тип” с две опорни диги – северна (дига 3) 
и южна (дига 1). Има височина около 30.0 – 32.0 
m и е достигнало ниво на запълване до кота 
212.0 – 213.0 m. Понастоящем е изградена зем-
нонасипната южна дига с кота корона 209.30 
m, ширина на короната 5.0 m и откоси – външен 
1:2.5 и вътрешен 1:2.5. Технологията на експло-
атация се състои в разстилане и уплътняване 
с булдозер на доставените на депото ТБО и 

запръстяване на готовите повърхности при 
определена височина на пласта.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на документация за 

участие: 16.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: стая №203 в сгра-
дата на община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски" №7
Дата: 17.03.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: Мария Паспалджиева
Факс: 046 662247
Адрес: ул. „Г. С. Раковски" №7
Адрес на възложителя: www.yambol.bg
Телефон: 046 681408
E-mail: paspaldjieva@yambol.bg

Възложител: Община Ботевград
Описание: Реконструкцията и благоустроя-

ването обхваща съществуващите паркови прос-
транства в западната част на града с площ от 

65 000 кв. м, разположени между: ул. „България“ 
от север,  ул. „Г. С. Раковски“ от изток, колеж към 
ТУ София и прилежащата му озеленена площ от 
запад и стадион „Христо Ботев“ от юг.

Oсн. предмет: 45112711 - Строителни работи по 
оформяне на паркове 
Прогнозна стойност: 1 250 000 лева
Общо количество или обем: Реконструкцията и 
благоустрояването обхваща съществуващите 
паркови пространства в западната част на гра-
да с площ от 65 000 кв. м. Подробна информация 
за предмета на поръчката е представена в Доку-
ментацията за участие и приложенията към нея.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 5
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 06.03.2015 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 16.03.2015 г.  Час: 17:30
Отваряне на офертите: Община Ботевград, 
зала 15
Дата: 17.03.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: инж.Цанко Николов Цанов
Факс: 0723 66635
Адрес: пл. „Освобождение" №13
Адрес на възложителя: http://www.botevgrad.org
Телефон: 0723 69106
E-mail: admin@botevgrad.org

Възложител: Община Дупница
Описание: „Рехабилитация и текущ ре-

монт на уличната мрежа в гр. Дупница през 
2015 г. по три обособени позиции”. Обособена 
позиция 1 – „Рехабилитация вътрешна улична 

мрежа в гр. Дупница“; Обособена позиция 2 
– „Рехабилитация вътрешна улична мрежа в 
селата на територията на община Дупница“; 
Обособена позиция 3 – „Ремонт на четвърто-
класната пътна мрежа“

Oсн. предмет: 44113320 - Пътни настилки 
Прогнозна стойност: 726 544.78 лева
Общо количество или обем: „Рехабилита-
ция и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. 
Дупница през 2015г. по три обособени пози-
ции”. Обособена позиция 1 – „Рехабилитация 
вътрешна улична мрежа в гр. Дупница“;  Обо-
собена позиция 2 – „Рехабилитация вътрешна 
улична мрежа в селата на територията на 
Община Дупница“; Обособена позиция 3 – „Ре-
монт на четвъртокласната пътна мрежа“
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
31.12.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 04.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: В административ-
ната сграда на община Дупница, етаж 4, 
Кръгла зала
Дата: 05.03.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: Иван Бучов - Директор Дирек-
ция „ОФД"
Факс: 0701 59257
Адрес: пл. „Свобода" №1
Адрес на възложителя: www.dupnitsa.bg
Телефон: 0701 59229
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

Възложител:  Община Карнобат
Описание: Предмет на настоящата об-

ществена поръчка е: извършване на строи-
телни и монтажни работи (СМР) на обект: 
„Изграждане на спортен център с фитнес 
зала, сауна, съблекални и санитарни поме-
щения до градски стадион, гр. Карнобат”. 
Изпълнението на СМР ще се извършва съ-
гласно изискванията и указанията на възло-
жителя и при спазване на всички действа-
щи технически нормативи. Видовете СМР, 
които подлежат на извършване, и техните 

количества са подробно описани в Книга II – 
„Техническа спецификация” и Количествена 
сметка, представляващи неразделна част от 
документацията за участие. Настоящата 
поръчка се възлага в изпълнение на Договор 
№50/3/3211114/06.08.2014 г., сключен между 
Държавен фонд „Земеделие”, „Местна иници-
ативна група - Карнобат” и община Карнобат 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за осъществяване на проект по Мярка 
321 „Основни услуги за икономиката и населе-
нието в селските райони”.

Възложител:  „Електроенергиен систе-
мен оператор" ЕАД

Описание: „Ретрофит на КРУ 20 kV в п/
ст Речица”, включващ: • Проектиране, дос-
тавка и монтаж върху съществуваща колич-
ка на вакуумни прекъсвачи. • Проектиране, 
доставка и монтаж на токови и напреженови 
трансформатори. • Проектиране, доставка 
и монтаж на проходни изолатори. • Проек-
тиране, доставка и монтаж на разединител 
Ср.Н. • Проектиране, доставка и монтаж на 
високоволтови предпазители Ср.Н с основа. 
• Проектиране, доставка и монтаж на ре-

лейни защити и ремонт вторична комута-
ция в отсек ниско напрежение. • Обучение 
на обекта на 2-ма представители на Възло-
жителя за работа с доставените релейни 
защити. • Въвеждане в експлоатация. На-
стоящата поръчка обхваща доставка на: • 
Прекъсвачи - 27 бр. • Токови трансформато-
ри - 75 бр. • Напреженови трансформатори 
- 18 бр. • Проходни изолатори - 15 бр. • Разе-
динител Ср.Н (комплект с РЛЗ) - 1 комплект. 
• Високоволтови предпазители (комплект 
с основа) - 1 комплект. • Релейни защити 
- 27 бр.

Oсн. предмет: 45212200 - Строителни и мон-
тажни работи по общо изграждане на спорт-
ни съоръжения 
Прогнозна стойност: 150 000 лева
Общо количество или обем: Видовете СМР, 
които подлежат на извършване, и техните 
количества са подробно описани в Книга II – 
„Техническа спецификация” и Количествена 
сметка, представляваща неразделна част 
от документацията за участие.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на документация за 

участие: 05.03.2015 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на община Карнобат, находяща се 
на бул. „България" № 12, ет. 2, гр. Карнобат
Дата: 06.03.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: Маргарита Падарева; Иван 
Игнатов
Факс: 0559 27165
Адрес: бул. „България" №12
Адрес на възложителя: http: // karnobat.acstre.
com
Телефон: 0559 29126; 0559 29147
E-mail: municipality_karnobat@abv.bg

Oсн. предмет: 45232220 - Строителни и 
монтажни работи по общо изграждане на 
подстанции 
Прогнозна стойност: 700 000  лева

Краен срок за изпълнение: Срок на изпълне-
ние в дни: 240
Срок за получаване на документация за 

участие: 25.03.2015 г.  Час: 23:59
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 25.03.2015 г.  Час: 16:30
Отваряне на офертите: На адреса на въз-

ложителя: гр. София бул. „Гоце Делчев" №105, 
ет. 9, залата.
Дата: 27.03.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Владимир Асенов - по 
технически въпроси, Марияна Чакърска - по 
процедурни въпроси
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Тя ще има формата на пясъчен часовник

Страницата 
подготви 
Емил Христов

През последните някол-
ко години Виена редовно се 
нарежда в челните пози-
ции на градовете, устро-
ени така, че да предлагат 
максимално удобство на 
жителите си. Доказва го 
и последният нов проект 

на архитектурната фир-
ма MVRDV. Сградата ще 
наподобява формата на 
пясъчен часовник. Тя ще 
бъде като усукана, така 
че стеснената й част да 
пропуска слънчевите лъчи 
до съседните здания и ме-
тростанцията, която се 
намира в непосредствена 
близост. Проектантите 
са на мнение, че строи-

телството може да започ-
не още през 2016 г. Нова-
та 110-метрова Turm mit 
Taille („Кула с талия“) ще 
бъде вдигната до прочу-
тите газометри - бивши 
общински резервоари за 
коксов газ, преустроени в 
сгради за жилищни и биз-
нес нужди.  

Архитектите обяс-
няват, че с идеята си за 

Испани я  ще стане 
дом на първата общест-
вена система за улично 
осветление, която ще се 

захранва изцяло от слън-
чева и вятърна енергия. 
Зад проекта стои компа-
нията Eolgreen. Прототи-

път изглежда като висок 
слаб робот със слънчеви 
панели за очи и с разро-
шени коси от витлата на 
вятърната турбина. Ос-
ветителният стълб ще е 
висок около десет метра 
и ще има вградена бате-
рия. Турбината ще може 
да работи при скорост 10 
до 200 оборота в минута 
и ще има максимална мощ-
ност от 400 вата. 

Авторите на проекта 
споделят, че в момента 
са в процес на разработ-
ка и на втори прототип. 
Надеждата им е, че с него 

те ще постигнат по-
добро съчетание между 
оборотите на турбината 
и изходната й мощност, 
така че системата да 
може да захранва освет-
лението без загуба на 
енергия. До този момент 
Eolgreen вече е подписала 
споразумения с пристани-
щето на Уелва и общин-
ските органи в Сен Боа де 
Йоберга, Жирона и няколко 
други градове в Андалу-
сия. Компанията планира 
да произведе 700 от тези 
улични лампи до края на 
годината.

Екип учени от универ-
ситета Колумбия в САЩ 
стартираха програма, 
която цели да помогне на 
местните инвеститори 
да изградят фабрики за 
производство на евтини 
висококачествени бамбу-
кови велосипеди.

Проучванията им в 
Уганда, Танзания и Шри 
Ланка показват, че обик-
новено колело може да уве-
личи доходите на бедните 
домакинства с близо 35%. 
Това се дължи на много 
фактори, основен сред 
които е липсата на надеж-
ден транспорт. Целта на 
проекта е да бъде създа-
ден велосипед за по-бедно-
то население на Земята и 
най-вече на Африканския 

континент.  Експерти 
смятат, че бамбукът е 
страхотен материал за 
рамките на колелото. Те 
са много по-леки и по-сил-
ни от нискокачествените 
стоманени конструкции, 
които обикновено се дос-
тавят от Китай и Индия. 
Производството на бам-
букови велосипеди изисква 
много по-малко оборудва-
не, енергия и капитал за 
разлика от стоманата. 
Този вид материал е и по-
достъпен и може да се от-
глежда и в Африка.

Процесът не изисква 
устойчив източник на 
електричество, което 
прави производството 
възможно дори в импрови-
зирани фабрики. Използ-

ването на бамбук ще съз-
даде и работни места. 
Всичко това дава така 
нужния тласък на икономи-
ческото развитие на реги-
она, като в същото време 
създава евтин и екологи-
чен транспорт. 

В началото на годи-
ната мексиканска фирма 
представи свой проект, 
свързан с бамбуковите ве-
лосипеди. Тя предлага ко-

лело, което трансформира 
кинетичната енергия от 
въртенето на педалите в 
електричество. Това поз-
волява на колоездачите да 
зареждат мобилния си те-
лефон, докато карат, а в 
същото време енергията 
захранва дисплей на корми-
лото, който измерва време 
и разстояние и може да се 
свърже с мобилното ви ус-
тройство чрез Bluetooth.

Успоредно с надпрева-
рата за най-висока сгра-
да в света тече и друго 
състезание - за най-бърз 
асансьор. През последното 
десетилетие първенство-
то се държи от инстала-
цията в тайванския небос-
търгач „Тайпе 101“, която 
развива вертикална ско-
рост от 16,8 м в секунда. 
Но големите производите-
ли като Mitsubishi, Hitachi и 
Toshiba разработват нови 
технологии, които могат 
да намалят двойно време-
то за придвижване.

Още до края на тази 
година асансьорите на 
Mitsubishi в 121-етажния 
небостъргач „Шанхай Та-
уър“  ще вдигнат лимита 
на скоростта на 18 метра 
в секунда. През 2016 г. 
идва ред и на Hitachi, чии-
то съоръжения в „Гуанджоу 

Си Ти Еф Файнънс сентър" 
ще преминат бариера-
та от 20 метра в секун-
да. Така разстоянието 
от първия до 95-ия етаж 
на високата около 530 м 
сграда ще се взима за 43 
секунди.

Тези скорости се по-
стигат не само с двига-
тели от ново поколение, 
но и със съвършени сис-
теми, които изравняват 

налягането в кабината, 
така че пътниците да 
не усещат дискомфорт в 
ушите. Без такива мер-
ки от рязката промяна в 
налягането може да се по-
чувства болка.

Асансьорите не само 
стават по-бързи, но и 
отиват все по-високо. 
Миналата година фин-
ландската компания Kone 
се похвали с плоски въже-

та от карбон, които са 
седем пъти по-леки от 
традиционните стомане-
ни, използващи се в индус-
трията. С лекия материал 
асансьорите ще могат да 
се изкачват на височина 
до 1000 м - двойно повече, 
отколкото в момента.

Супервъжетата на 
Kone ще бъдат използва-
ни във високия над 1 км 
небостъргач „Киндъм та-
уър", който ще бъде от-
крит през 2019 г. в Джеда, 
Саудитска Арабия, и ще 
е най-високата сграда в 
света.

Асансьорите на бъ-
дещето ще могат да се 
движат не само верти-
кално, но и хоризонтално, 
прогнозират експерти. 
Това ще стане възможно с 
използването на вградени 
в кабините мотори. 

Датският производител на бира Carlsberg обяви, 
че планира да замени стъклените бутилки от половин 
литър със специални картонени опаковки, подобни на 
кутиите с вино. Те ще са напълно биоразградими. Ма-
териалът, от който ще се произвеждат, е съставен от 
рециклирани хартиени отпадъци и дървесни влакна, а 
самата бутилката ще се нарича The Green Fiber.

„Тя ще е много по-лека и удобна. Стъклото е тежко 
и трудно се транспортира. С използването на карто-
нената целим да намалим разходите и да направим про-
изводството ни по-ефективно от екологична гледна 
точка. The Green Fiber ще е не само с нов външен вид, 
но и ще създава ново усещане. Тя ще бъде непрозрачна, 
нечуплива, с осезаема структура от фибри", споделя 
продуктовият мениджър на компанията Хекор Лаген. 
От Carlsberg обещават, че картонените бутилки няма 
да променят вкуса на бирата. „Ние никога не правим 
компромиси с качеството“, уверява продуктовият мени-
джър на компанията. Опаковките ще запазват бирата 
по-студена за по-дълго време, отколкото алуминиевите 
кенове, допълва той. Очаква се екобирите да навлязат 
масово на пазара в следващите 3 години. 

Очила със зелени светодиодни лампички могат да 
решат проблема с безсънието, който рядко или често 
сполетява около една трета от хората. Устройство-
то Re-Timer, създадено от експерти от австралийския 
университет „Флиндърс“, излъчва лека зеленикава свет-
лина към лицето, която се възприема от периферното 
зрение и не дразни очите. С негова помощ може да се 
възпроизведе нормалният цикъл на сменянето на деня 
и нощта. Така човек настройва биологичния си часов-
ник както през лятото, така и през зимните месеци, 
когато естествената светлина става недостатъчна.

Според създателите на проекта, ако човек иска да 
заспи рано, той трябва да носи новото изобретение 
за около 50 минути сутрин след ставане. Обратното 
- тези, които искат по-късно да си лягат, трябва да 
слагат очилата вечер. Повтарянето на процедурата 
няколко дни помага за възстановяване на съня. Джаджа-
та ще върши и отлична работа, ако човек пътува през 
повече часови пояси. Плюсът е, че за разлика от слън-
чевата светодиодната светлина няма UV излъчване. 
Re-Timer се продават онлайн за $299.

необичайната форма на 
небостъргача всъщност 
са спазили санитарните 
изисквания на общината 
за строителство, които 
по принцип ограничават 
вдигането на нови по-
стройки над 75 м точно 
заради опасността окол-
ните обекти да останат 
непрекъснато под сянка. 
„Кулата с талия“ ще се 
ползва както за жилищни 
нужди, така и за търгов-
ски площи, ресторанти  
и др.
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Китай ще построи 
7000-километрова висо-
коскоростна железопътна 
линия между Пекин и Мос-
ква на стойност 242 млрд. 

долара. Трасето ще улесни 
пътуването между Европа 
и Азия. Предвижването от 
Москва до Пекин трябва 
да отнеме малко повече 
от един ден, като се ми-
нава през Казахстан.

Предложението за по-
строяването на линията 
идва в момент, когато 

цените на суровия петрол 
се сриват, а отношени-
ята между Русия, САЩ и 
ЕС са крайно обтегнати 
заради обстановката в 
Украйна. Изграждането 
беше обсъждано още през 
ноември, след като Русия и 
Китай подписаха най-голя-
мата сделка за доставка 

на природен газ в истори-
ята.

Александър Мишарин 
– първи вицепрезидент на 
руската държавна компа-
ния „Железопътен транс-

порт”, обяви в интервю, че 
цената на отсечката от 
Москва до границата е 60 
млрд. долара и ще съкрати 
пътя между двете столи-
ци от 5 дни до 30 часа. Той 

сравни новия проект със 
Суецкия канал по отноше-
ние на мащаб и значимост. 
Според него изграждане-
то на линията ще отнеме 
между 8 и 10 години.

Компани ята Dal i an 
Wanda официално обяви, 
че възнамерява да инвес-
тира близо 1 млрд. дола-
ра в офис сграда в Сидни, 
която наскоро закупи от 
американската компания 
Blackstone. Тя се намира 
в близост до пристани-
щето на града и заради 
локацията си може да се 
превърне в нов символ на 
Австралия. 

Сградата се нарича 
Gold Fields House и ще е 
сред основните бизнес 
центрове в Сидни. „Очак-
ваме с нетърпение да съз-
дадем нова забележител-
ност“, коментираха от 
компанията, като освен 
нея възнамеряват да от-
ворят търговски обекти 
и хотел в района на прис-
танището.

Китайското друже-
ство се стреми все по-

вече да разнообразява и 
разширява портфолиото 
си, след като в края на ми-
налата седмица официал-
но заяви намеренията си 
да закупи акции за 45 млн. 
евро в един от най-попу-
лярните футболни клубо-
ве – „Атлетико” (Мадрид). 
По този начин те ще при-
добият около 20% от ис-
панския отбор и така ще 
се превърнат в първата 
китайска компания, която 
официално инвестира във 
футбол на Стария конти-
нент.

Решението не е никак 
странно, след като от 
Dalian Wanda възнамеря-
ват да направят собстве-
на хотелска верига, която 
ще стартира именно от 
Мадрид, а след това и в 
Лондон. Плановете включ-
ват и широка мрежа от 
недвижими имоти, като 

общата стойност на ев-
ропейското им начинание 
се оценява на над 2 млрд. 
щатски долара.

С о б с т в е н и к ъ т  н а 
Dalian Wanda Уан Дзиен-
лин се смята за един от 
най-богатите китайци 
и трети по големина на 
състоянието в цяла Азия. 
Портфолиото му се оце-
нява на около 14 млрд. до-
лара, като в него влизат 
доста известни световни 
компании, главно оперира-

щи в развлекателния биз-
нес. Той е собственик на 
мрежа от увеселителни 
паркове в Китай, които 
успешно се конкурират с 
„Дисниленд”. Dalian Wanda 
също така е майчино дру-
жество на американската 
киноверига AMC, а сред 
най-интересните компа-
нии под тяхно ръковод-
ство е Sunseeker, която 
е особено популярна сред 
притежателите на луксоз-
ни яхти.

„ Хи й тро у “  в 
Лондон вече не е 
най-големият меж-
дународен пътни-
чески разпреде-
лителен център. 
През 2014 г. ан-
глийското летище е детронира-
но от това в Дубай благодаре-
ние на силния ръст при Emirates 
и рекордния брой самолети с 
широк корпус, които компанията 
придоби. То е увеличило броя на 
пътниците си през изминалата 
година с 6,1%, т.е. до 70,5 млн. 
Международният трафик, преми-
нал през „Хийтроу“, е възлязъл на 
68,09 млн. пътници.

Ремонтът на една от пис-
тите на Dubai International на-
мали с една четвърт за 80 дни 
капацитета му. Това попречи 
на аеропорта на задмине „Хий-
троу“ и по общ брой пътници, 
където английското летище 
регистрира 73,4 млн. 

Дубай използва успешно 
своето стратегическо гео-
графско положение на пътя 
между Европа, Африка, Азия и 

Близкия изток, за да се устано-
ви като трансферен център за 
междуконтинентални полети. 
В допълнение на това агресив-
ната инвестиционна политика 
превърна Emirates в най-големия 
превозвач за задгранични пъту-
вания в света.

Емирството изгражда и 
допълнителен терминал на ле-
тището „Ал Мактум“, с който 
капацитетът му може да над-
хвърли 200 млн. пътници годиш-
но. Дубай планира да свърже 
двете си летища с 52-кило-
метрова линия на местното 
метро.

Световен лидер по общ 
брой пътници е „Хартсфийл – 
Джаксън“ в Атланта, където е 
базата на Delta Airlines – 96,2 
млн., следвано от основното 
летище на Пекин – 86,1 млн.

В Лондон започна строителството на първия жи-
лищен комплекс, който ще предлага на обитателите 
си повече места за велосипеди, отколкото за авто-
мобили. Проектът на Foster+Partners предвижда да 
бъдат изградени 930 апартамента с 1486 стоянки за 
колела. Това означава, че на всеки от апартаменти-
те ще се полага по едно и половина място за колело, 
а в същото време живеещите там ще разполагат 
само с 200 за коли. 

Комплексът, който е съставен от две кули близ-
наци, се намира на „Сити Роуд” 250 и ще има велоси-
педни ескалатори, а също и сервизи за велосипеди. 

Създателите на проекта обясняват, че планове-
те им са в пълно съзвучие с официалната политика на 
градските власти в Лондон, която цели да се разви-
ва използването на екотранспорта и необходимата 
инфраструктура. Архитектите от Foster+Partners 
също имат репутацията на творци, които работят 
за все по-масовото използване на колелата. 

След олимпийския стадион за 83 хил. души, изгра-
ден за игрите през 1996 г., Атланта, САЩ, е на път 
да се сдобие с още едно забележително съоръжение 
– новото игрище на отбора по американски футбол 
„Атланта Фалкънс”. То ще има подвижен покрив, със-
тавен от 8 отделни части, които ще могат да се раз-
творят напълно за по-малко от 8 минути. Строител-
ните работи по стадиона започнаха през май 2014 г. 
и се очаква първите официални мачове на „Атланта 
Фалкънс” да бъдат изиграни на него през 2017 г. 

Стойността на съоръжението за момента се 
оценява на 1,4 млрд. долара и ще разполага също с 83 
хил. места. Проектът за него е на архитектите от 
360 Architecture. 

Н о в а 
270 -метро -
ва джамия в 
Алжир ще се 
пр евъ рне  в 
най-висока-
та сграда в 
с т р а н а т а . 
Храмът, кой-
то трябва да 
бъде завър-
шен в края на 

2015 г., ще надмине и досегашния първе-
нец на Африка – 223-метровия „Карлтън 
Сентър“ в Йоханесбург, Южна Африка, 
който е начело на класацията през по-
следните 40 години. Според статисти-
ката на строителните планове обаче 
най-високата сграда на континента би 
трябвало да стане здание в мароканския 
град Казабланка. 

Новата джамия в Алжир ще може 
да побира до 120 хил. поклонници. Тя ще 
бъде най-голямата в света след тези в 
Мека и Медина и ще бъде част от маща-
бен комплекс, включващ молитвени стаи 
и културен център с театър (1500 мес-
та), библиотека (2000 места), админи-
стративна сграда и училище по Коран с 
жилища за 300 възпитаници. Проектът 
се изпълнява от канадската строител-
на компания Dessau. 

След реализацията на проекта разстоянието 
между двете столици ще се изминава за 30 часа



34 СТРОИТЕЛ КУЛТУРА петък, 6 февруари 2015

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

„Една вечер след проливния дъжд, продължил през це-
лия ден, в небесния свод на запад се изви великолепна 
дъга, идеален полукръг, засиял със седем ослепителни 
цвята. Снагата й се просна като искряща черга откъм 
делтата на река Гънтин, а другият й край се губеше сред 
гъстите борови лесове на планината Сълумар. Дъгата 
се виеше и танцуваше на небосвода, сякаш милиони пре-
красни девици лудуваха сред водите на далечно езеро.”

Първият роман на индонезийския писател Андреа 
Хирата се продава в тираж от над 5 милиона само в 
родината му. Книгата е публикувана и в повече от 50 
страни. Именно заради това Хирата се нарежда сред 
най-продаваните индонезийски автори и е първият, по-
жънал значителен международен успех.

„Воините на дъгата” е класически разказ, издържан в 
духа на „Ловецът на хвърчила” от Халед Хосейни – запле-
няващо описание на една вълнуваща човешка история. 
Обрисувайки живота на децата от бедно мохамеданско 
училище в далечна Индонезия, тя е ярко свидетелство, че 
най-важните морални ценности не принадлежат на опре-
делена култура или религия, а са общочовешко достояние.

Икал посещава най-бедното селско училище на ин-
донезийския остров Белитун, където завършването на 
шести клас се смята за забележително постижение. Над 
училището обаче тегне угрозата да бъде закрито. Икал и 
приятелите му са решени да се борят с всички сили това 
да не се случи. Откриват съюзници в лицето на двамата 
си изключителни преподаватели. Те не само им отварят 
вратите към света на знанието, но ги просвещават и 
за най-важните житейски уроци – по доблест, смелост 
и саможертва. С тяхна помощ заедно преодоляват бюро-
кратичните спънки и се опълчват на алчните домогвания 
на могъща държавна корпорация. За да научат най-важния 
урок – човек трябва да е готов да се бори за мечтите си 
въпреки обстоятелствата.

По книгата на Андреа Хирата в момента се подготвя 
най-касовият индонезийски филм за всички времена.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Най-известният испа-
ноговорящ изпълнител Ху-
лио Иглесиас идва отново 

в България, за да представи 
най-големите си хитове. 
Шоуто в „Арена Армеец” на 
26 май ще разчита на най-
добрата техника и озвуча-
ване, за да може публиката 
максимално да се наслади на 

изпълненията на латино поп 
легендата.

Концертът в София е 
част от световната оби-
колка на Хулио Иглесиас. 
Турнето на харизматичния 
изпълнител започва от Бра-
зилия, продължава в Америка 
и Русия, след което ще дос-
тигне и до близките евро-
пейски дестинации.

Прочутият испански 
певец има зад гърба си над 
80 албума на 14 езика, които 
са се продали в над 300 млн. 
бройки по целия свят. Спо-
ред музикалния гигант Sony 
Music Entertainment това го 
превръща в един от най-про-
даваните артисти за всич-
ки времена.

Бляскавата му кариера 
го среща с някои от най-из-
вестните музиканти в све-
та и пее на една сцена с из-
пълнители от ранга на Франк 

Синатра, Пласидо Доминго, 
Стинг, Уили Нелсън и мн.др.

Емблематичните балади 
на Хулио Иглесиас, които са 
признати като вечни хито-
ве, му носят много отличия, 
между които награда „Гра-
ми” и собствена звезда на 
Алеята на славата. Той е и 
единственият чуждестра-
нен изпълнител с рекордни 
продажби в Китай.

Любимец вече на няколко 
поколения, Хулио Иглесиас е 
известен и с неповторими-
те си концерти, на които се 
раздава напълно. Зад гърба 
си има над 5 хиляди изяви по 
целия свят пред повече от 
60 млн. зрители. 

Билетите за концерта 
му в София ще са на цена 
между 60 и 140 лв. и могат 
да бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim.

Латино поп иконата ще пее в зала 
„Арена Армеец“ на 26 май

След големия успех на 
първата част от зрели-
щето Lord оf The Rings 
in Concert българската 
публика ще може да види 
и продължението. Втора-
та част от трилогията 
„Властелинът на пръс-
тените” – „Двете кули”, 
идва на 19 декември в 
зала  „Арена  Армеец” . 
Епич ното шоу Lord of The 
Rings in Concert: The Two 
Towers ще бъде предста-
вено на огромен екран 
под съпровода на симфо-
ничен оркестър и хор.

На 5 декември 2014 г. 
за първи път в Източна 
Европа българските зри-
тели се насладиха на пър-
вата част от екраниза-
цията на трилогията на 
Дж. Р. Р. Толкин, озвучена 
в пълен синхрон с карти-
ната от над 250 музикан-
ти от Симфоничния ор-
кестър, от Детския хор 
и от Хора на БНР. Гран-
диозното шоу беше раз-
продадено и обратното 
броене до „Двете кули” 
започна още с финалните 
надписи на „Задругата на 

пръстена”.
Билетите за ново-

то музикално-филмово 
приключение вече са в 

продажба в разпростра-
нителската мрежа на 
Eventim на цени от 60 до 
120 лв.

Очаква ни ново музикално-
филмово приключение

Лентата „Досието 
Петров” ще открие 19-
ото издание на „София 
филм фест”, което ще се 
проведе от 5 до 29 март. 
Началото ще бъде поста-
вено с представянето 
на съвместния филм на 
знаменития сценарист 
и носител на тазгодиш-
ния специален „Оскар” за 
цялостно творчество  
Жан-Клод Кариер и бъл-
гарския режисьор Георги 
Балабанов, който от го-
дини живее във Франция. 
В звездния актьорски със-
тав на „Досието Петров” 
се открояват имената 
на Михаил Билалов, Хрис-
то Шопов, Цветана Ма-
нева, Ани Пападопулу, Ра-

дина Кърджилова, Деян 
Донков, Валери Йорданов, 
Валентин Ганев, Малин 
Кръстев, Йосиф Шамли.

„Досието Петров” раз-

казва по неочакван начин 
една история за промени-
те в България, която за-
почва в края на 80-те на 
миналия век и завършва 

в наши дни. През послед-
ните години на комуни-
зма театралният актьор 
Александър Петров по 
непонятни за него при-
чини получава забрана да 
играе в театъра. Когато 
след падането на режима 
отново може да се качи 
на сцената, открива, че 
е бил предаден от чове-
ка, на когото толкова се 
е възхищавал – своя учи-
тел и близък приятел про-
фесор Богомилов. Петров 
получава папка с доноси-
те на своя кумир по време 
на погребението на Бого-
милов, само минути преди 
да произнесе прощално 
слово за него. Отвратен 
от всичко, актьорът ре-

шава да напусне завина-
ги театъра. Един негов 
стар приятел – виден 
бизнесмен на име Марков, 
му дава шанс да се справи 
с трудната ситуация. В 
този период на хищниче-
ско първоначално натруп-
ване, на брутално насилие 
и войни между групировки, 
на кредитни милионери и 
банкови фалити Марков 
предлага на Александър 
Петров да застане наче-
ло на нова политическа 
партия, която ще спаси 
страната...

„Тази история ме за-
интригува много, защото 
съм работил по темата и 
преди. Адаптирах романа 
на Милан Кундера „Непо-

Сценарист на творбата е носителят на „Оскар“ Жан-Клод Кариер

силната лекота на битие-
то”, който също ни прена-
ся в разгара на комунизма. 
А с този филм искаме да 
разкажем за разрива в 
обществото, което сме 
си мислили, че е добре ор-
ганизирано”, коментира 
работата си по „Досието 
Петров” Жан-Клод Кариер.

„Представи си, че в 
това разбъркано време ти 
заспиваш беден, а на дру-
гия ден си милионер. От 
неизвестен провинциален 
адвокат се превръщаш в 
политически лидер. Но се 
случи и обратното през 
тези години – от банкер 
ставаш колбасар. Това е 
невероятна смяна на бити-
ето, на съдбите, подмяна 
на идеали... Искахме да на-
правим филм за света като 
сцена и за това как всеки 
има своята роля. Какво е да 
си крал, а след време да си 
шут”, посочва режисьорът 
Георги Балабанов.
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Светослав Загорски

Има едно място в САЩ, 
което носи прозвището 
Вечнозеления щат, и това 
е Сиатъл. Определението 
показва, че американците 
в най-големия град на Се-
верозападните щати до го-
ляма степен са си научили 
урока от миналото и са се 
вслушали в паметните думи 
от прословутото писмо на 
индианския вожд Сиатъл до 
президента Франклин. 

„Как можете да купувате 
и продавате небето, топли-
ната на земята – тази идея 
ни се струва чужда. Не сме 
собственици на свежестта 
на въздуха и на сребристия 
блясък на водата. Как може-
те да ги купите от нас?“

Така започва дългото 
писмо на вожда, което днес 
може да се разглежда като 
урок по екология. То е отго-
вор на оферта за покупка на 
3 млн. акра земя от племе-
ната сукуамиш и ду-уамиш 
и превръщането им в ре-
зерват. Днес всеки, който 
отиде в Сиатъл, ще види, 
че зеленината е навсякъде, 
водата е чиста, а това не 
пречи в града да са центра-
лите на световноизвестни 
индустриални гиганти.

На това място са от-
крити следи от човешка 
дейност, датиращи още от 
края на последната леднико-
ва епоха. Първите европейци 
пристигат в Сиатъл обаче 
едва през 50-те години на 
XIX в. Тогава селището се 
превръща в център на дър-
вопреработвателната про-
мишленост, а в последните 
години на века – и в транс-
портен и снабдителен възел 
за хората, които се отпра-
вят на север към златните 
залежи на Клондайк. Злат-
ната треска стимулира 
масивен приток на хора към 
града, както и развитието 
на индустрията за производ-
ство на дрехи, храна и рибни 
продукти. Бумът продължава 
до началото на XX в. и става 
причината за създаването 
на много нови фирми тук. 
Самолетостроителната 
компания „Боинг” е основана 
в Сиатъл през далечната 
1916 г.

За година на създава-
нето на Сиатъл се счита 
1853 г. Както вече се досе-
щате, Сиатъл носи името 
на индианския вожд, живял 
между 1790 и 1866 г. В се-
лището има изграден негов 
паметник, който се намира в 
парк с красив фонтан в цен-

тралната част.
Три неща пра-

вят Сиатъл непов-
торим – околната 
природа в близост 
до океана, уникал-
ната градска среда 
с интересни сгради 
и някои култови за-
ведения.

Все пак ще за-
почнем разходката 
си от неговата 
най-голяма забеле-
жителност – „Кос-
мическата игла”, а 
накрая ще преско-
чим и до океана. 

Space Needle е 
кула, висока 184 м и широка 
42 м. Тя тежи 9550 т и е по-
строена така, че да удържа 
ураган със скорост на вя-
търа до 320 км/час и земе-
тресение до 9,1 по Рихтер. 
Зданието има и 25 гръмоот-
вода. Основни атракции са 
наблюдателната площадка, 
изградена на височина 159 м, 
и магазинът за подаръци, 
включени в този туристи-
чески комплекс. От върха на 
кулата може да се види не 
само центърът на Сиатъл, 
но също така Каскадните 
планини, вулканът Маунт-
Рейнир, заливът Елиът и ок-
ръжаващите го острови.

Този монумент е спе-
циално построен за дома-
кинството на Световното 
изложение през 1962 г. В па-
метника има високоскорост-
ни асансьори, които за от-
рицателно време стигат до 
самия връх на „Космическата 
игла“. В символа на Сиатъл 
се намира и ресторант, кой-
то е изграден върху въртяща 
се платформа. Една пълна 
обиколка заведението прави 
за около 50 минути. 

Сиатъл има 17 квартала, 
като в един от тях са съсре-
доточени високите техноло-
гии – „Редмънд“.

Тук живее Бил Гейтс,

с което градът се гор-
дее. В предградието се на-
мира седалището на софту-
ерния гигант „Майкрософт“ 
и интернет търговецът 
„Амазон“, а също така го-
ляма част от заводите на 
„Боинг“. За туристите в 
Сиатъл е важно да отбеле-
жим факта, че автобусите в 
централната част на града 
са безплатни. Някои от лини-
ите на градския транспорт 
дори са снабдени с багажник 
за велосипеди, където може 
да закачите колелото си, до-
като пътувате.

Който и транспорт да 
изберете, гледайте да слез-
ете на историческия площад 
„Пионер”, за да предприемете 
разходка по улиците на Сиа-
тъл. Тук ще видите „Подзем-
ните пътища”, които са ос-
танка от стария централен 
бизнес район. Той е изгорял 
в големия пожар в Сиатъл 
през 1889 г. През 1907 г. този 
квартал става център за 
опи ум и зали за хазарт.

Наблизо е фантастична-
та сграда на Централната 
библиотека. Замислено от 
холандския архитект Рем 
Колаас, това ъглесто зда-
ние е опаковано в стъкло и 
стърчи във всеки възможен 
ъгъл и посока. Няма също 
така нищо стандартно във 
вътрешността на построй-
ката, включително ескала-
тора, осветен от неонови 
жълти светлини. Самото 
осветление на сградата е 
направено така, че да се 
променя с всяка преминава-
ща сянка. 

Сред забележително-
стите на Сиатъл е Музеят 
за изобразително изкуство, 
пред който има интересна 
фигура на ковач, замахващ 
с чук. Точно срещу него е 
разположен и Детският те-
атър. В града също така има 
музей, посветен на Втората 
световна война, който е дос-

та интересен с експозиции-
те си. 

Непременно идете и дo 

Cinerama.

Кинотеатърът с 800 
места отваря врати през 
1963 г. Той е пред затваряне 
в късните 90 години на ми-
налия век, но съдружникът 
от „Майкрософт“ и милиар-
дер Пол Алън го финансира, 
за да го запази. Екранът на 
театъра е широк 27 м и ви-
сок 9 м.

След като сте се нагле-
дали на сгради, е ред и на 
уникалните заведения на Си-
атъл. Задължително трябва 

да се отбиете в „Далия”. 
Тук готвачът Том Дъглас 
събира в менюто местни 
морски храни, а паят с ко-
косов крем е легендарен. 
С приглушено осветление 
и тъмни червени сте-
ни, тази институция в 
Сиатъл е съвършена за 
романтична вечеря. Кръч-
мата е част от декора и 
на световноизвестната 
комедия „Безсъници в Си-
атъл” с участието на Том 
Ханкс и Мег Райън.

За тези, които не си 
падат толкова по роман-
тиката, е 

„Крокодил кафе”.

Тук ще се натъкнете 

на еклектичната смес от 
хипита и пънкари, които по-
сещават често този класи-
чески вечерен рок клуб през 
уикендите, за да слушат 
жива музика. Това е важна 
сцена на Сиатъл и е епи-
центърът на движението  
гръндж в ранните 90 години 
на ХХ в. В заведението са 
свирили групи като Nirvana, 
Pearl Jam и Alice in Chains.

Обиколката из Сиатъл 
няма как да не ви отведе до 
плажа на Тихия океан. Тук 
брегът е изключително спо-
коен и чист. Водата е дос-
та студена и на практика не 
става за къпане, но за смет-
ка на това плажната ивица 

е идеално място за разходки.
Край залива Елиът, в ра-

йона на Морския аквариум, 
преливащият от стока па-
зар „Пайк Плейс“ е институ-
ция в Сиатъл. Той съществу-
ва от 1907 г., което го прави 
най-стария непрекъснато 
действащ фермерски пазар 
в Съединените щати. Раз-
прострял се е по протеже-
ние на 7 градски пресечки 
и запълва 16 многоетажни 
сгради с 600 търговци. Изу-
мителното е, че остава 
почти непроменен през по-
голямата част от своя ко-
лоритен живот, с духовити 
продавачи на риба, които все 
още крещят „Нисколетяща 
риба“, преди да подхвърлят 
нагоре своя улов за забавле-
ние на минаващите покрай 
тях. Разнообразието на мор-
ски дарове е изумително – 
виждате специфични местни 
видове, като току-що уловен 
краб, сребриста сьомга, пи-
сия, събрани от гмуркачи 
миди от близките острови 
Сан Хуан, едри скариди.

Градът, дал на света 
„Старбъкс“, обещава доза 
кофеин на всяка крачка, а 
първото подобно кафене от-
варя врати през 1971 г. и се 
намира именно тук, на „Пайк 
Плейс”.

И все пак Сиатъл не е 
само селището, а и близ-
кият океански архипелаг 
Сан Хуан. В своите северни 
краища той остава отно-
сително неразработен въ-
преки красивия си пейзаж и 
близост до града. Три стада 
пакостливи косатки, общо 
около 90 на брой, имат тези 
студени води за свой дом – 
тук е заснет филмът „Сво-
бодният Уили“. Мнозина смя-
тат Оркас за най-красивия 
остров от архипелата, а 
сред неговите множество 
хотели и пансиони „Търтъл-
бек Фарм Ин“ е уникален в 
много отношения. Той е ра-
ботеща ферма, разположена 
върху 320 дка частни ливади, 
по които пасат овце и крави, 
има гори и езерца с патици, 
със зелена сграда, която да-
тира от края на ХIХ в.

Това е само малка част 
от Сиатъл, а ако искате да 
сте непрекъснато с този 
град, то можете от време на 
време да си пускате култо-
вия сериал „Фрейзър”, чието 
действие се развива именно 
тук. 

Ñèàòúë
„Космическата игла”

Красивото пристанище

Причудливата фасада на 

библиотеката

Уличка от 

стария град 

около площад 

„Пионер”

Площад „Пионер”
Биорезерват на един от островите на архипелага
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This is the largest project for renovation of multi-family residential buildings implemented in Bulgaria
The National program for 

energy efficiency of multi-
family residential buildings is 
already a fact. From 2 Feb-
ruary, Monday, municipalities 
accept applications for par-
ticipation, after a day earlier 
entered into force the govern-
ment decree with the method-
ological guidelines governing 
the procedure for application 
and selection of contractors. 
Minister of Regional Devel-
opment and Public Works 
Lilyana Pavlova undertook 
extensive campaign for popu-
larization in the country, which 
included deputies, governors 
and mayors.   

The program is the largest 
initiative for energy efficiency 
measures in the country. It is 
aimed at a total of over 70,000 
concrete, energy inefficient 
buildings in 265 municipalities. 

The successful imple-
mentation of the program is 
crucial for BCC. The Chamber 

participates in the preparation 
of the methodology and the 
standard tender procedures. 

The branch organization in-
sists the scheme to be imple-
mented mainly by small and 

Eng. Iliyan Terziev, Chairman of Department High Construction to BCC: 

The standard tender documents under the scheme are ready

Eng. Boykov, the program for energy renovation of 

residential buildings has already started. The Chamber 

has been actively involved from the beginning, what can 

you say at the moment?

The hard work for the implementation is coming. The 
Chamber has always maintained the view that the old 
scheme cannot start because in apartment blocks live el-
derly people who do not have financial capabilities or just 
find it difficult to organize. Under the new program this prob-
lem is overcome and from now on is the great responsibility 
of municipalities to organize the tender procedures and 
control the construction activities. 

There are a lot of ways to do this. The point is to avoid 
compromising the implementation itself, and this requires 
a very strong control. Otherwise BCC – together with our 
colleagues from other structures involved in the industry, 
has described the processes and has shown the necessary 
regulations so that legally everything is available. 

Were there any comments on the methodology, the 

Chamber has sent it to all regional offices for questions 

and comments?

There were quite a lot of comments. I think we found the 
reasonable compromise. It was adopted to have two ten-
ders, construction and design to unite in one, because the 
process is one – the implementation depends on the pro-
ject. The proposal of our colleague Roseta Nikolova, Chair 
of the BCC Regional Office in Pleven, is reasonable compa-
nies to join in consortiums, since activities are very diverse. 
The dispute whether to use subcontractors dropped out, 
such requirement is no longer put, so everything depends 
on the readiness of small and medium-sized companies, on 
their uniting and on the designers. 

Eng. Terziev, from 2 February the 

associations of owners can apply for 

participation in the National program 

for energy efficiency of multi-family 

residential buildings. You have been 

appointed by the Bulgarian Con-

struction Chamber representative of 

BCC, whose main task is to be con-

cerned with the scheme. What is it 

useful to society and business for? 

First, it will help citizens to reno-
vate their homes, which will reduce 
costs. At the same time it will create a 
lot of work to builders and to compa-
nies-suppliers, mostly to a wide range 
of smaller companies. I can say it from 
personal experience, as in 1996 we 
renovated apartment blocks in Ger-

many with our workers. I am aware of 
the process and I know what should be 
the final result, the question is how it 
will be realized in our country. 

How is the Bulgarian Construc-

tion Chamber involved in this pro-

cess?

At the recent meeting of the Board 
was decided to try to help the Ministry 
of Regional Development and Public 
Works in the compilation of method-
ology for renovation. I would like to 
emphasize clearly that with the gov-
ernment “Borisov”, especially with the 
old-new Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Lilyana Pav-
lova, we have a very good partnership 
and close cooperation. In a lot of cas-
es they listen to our desires – both to 
the sector and to the rest of the busi-
ness, and they try, as best they could, 
to implement our proposals. 

Naiden Zelenogorski, Chairnman of the 
Parliamentary Committee on Regional Policy, 
Public Works and Local Self-government:

We will legally provide the 
construction of infrastructure 

Mr. Lukarski, what will be the 

main priorities in your work this 

year?

Our main task is to improve the 
business environment and reduce 
the administrative burden for busi-
nesses. The ministry’s efforts will 
be directed also towards conduct-
ing electronic public procurement 
procedures to ensure transparency 
and reduce corruption risk. Our am-
bition is at the end of 2015 to imple-
ment measures for the introduction 
of e-services package. An important 
objective is simplification of the pro-
cedures for starting a business. 

Another key priority in the min-
istry’s program is encouraging small 
and medium-sized enterprises. In 
this aspect we will strengthen the 
work of our trade representations 
and the Export Insurance Agency 
to promote exports and improve 
access of SMEs to third countries 
markets, mainly in Asia, Middle 
and Far East and North America. 
Of course, the main tool to support 
enterprises will be OP “Innovations 
and Competitiveness” 2014 – 2020, 
whose approval by EC we expect 

soon. We will ensure openness and 
transparency in the implementation 
of the operational program through a 
broad information campaign. 

As the next major task we set to 
stimulate investment in sectors with 
a high added value. We will prepare 
amendments to the Investment Pro-
motion Act taking into account the 
specifics of individual sectors to 
improve the image of Bulgaria and 
encourage private investment in in-
novative enterprises. We will also 
work to improve the link between 
education, labor market and busi-
ness through implementation of 
the dual system, promoting entre-
preneurship among learners and 
developing training firms in schools. 

I am sure that the implementa-
tion of these priorities will lead to 
increased competitiveness, to ac-
celeration of economic growth and 
creation of new and sustainable 
jobs, including in areas with high un-
employment, which will require ad-
vanced skills and will be highly prof-
itable. And mostly this will motivate 
young people to stay in Bulgaria and 
to develop their potential and skills.  

Mr. Zelenogorski, which will 

be the main tasks of the headed 

by you Parliamentary Committee 

on Regional Policy, Public Works 

and Local Self-government in the 

coming months?

For me the most important thing 
is to follow the priorities of the 
government program of the ruling 
majority. The detailed document is 
already a fact. Our idea is the re-
forms to be secured by legislative 
initiatives. There are infrastructure 
projects that require legislative 
amendments to be more quickly 
implemented. In the context of our 
actual entry into the programming 
period 2014 – 2020 and the final ap-
proval by the European Commission 
of all operational programs is natural 
that we should look at the legislation 
and see whether and where there 
should be amendments. For me it 
is essential to consider the Law on 
Territory Planning (LTP) and what 
the necessary changes are in it. Ac-
cording to several guilds, should be 
improved the key normative act as 
well as the normative documents. 
We will do a critical analysis of 

legislation in this area. Currently I 
meet with representatives of vari-
ous professional organizations. The 
idea is together with the Ministry of 
Regional Development and Public 
Works and in a broader debate to 
see which are the most important 
changes needed. 

Several  b i l ls have already 
passed in the committee. We have 
done our job well, I hope. Our ef-
forts led to the first positive results. 
You know that the implementation 
of a number of infrastructure pro-
jects was suspended because of 
problems with properties expropria-
tion. After amendments to the State 
Property Act work on them was 
thawed and at the moment they are 
under construction. 

medium-sized construction 
companies. 

In connection with the 
start of the program, during 

the week will be held a work-
ing meeting between Minister 
Pavlova and the extensive 
board of BCC. 

Eng. Ivan Boykov, BCC Executive 
Director:

We have to 
do serious 
work 

Bozhidar Lukarski, Minister of Economy: 

Our ambition is to introduce 

Are we going to respect the 

deadline for introduction of e-

tenders?

The directive allows member 
states to defer the mandatory in-
troduction of electronic public pro-
curement to April 2017 in respect 
of central purchasing bodies and 
to October 2018 in respect of other 
entities. The terms in the National 
strategy comply with EU require-
ments. Meanwhile the Ministry of 
Economy implements a joint project 
with the European Bank for Recon-
struction and Development, which 
will contribute to the introduction of 
electronic procurement. Our am-
bition is to introduce e-tenders to 
mid-2015.
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Футбол

Баскетбол Ски

Биатлон

Борба

Хандбал

Националният селек-
ционер Ивайло Петев за-
яви, че за него национал-
ният отбор е кауза, за 
която всички трябва да 
работят. Той говори пред 
журналистите, преди да 
замине за Анталия, къ-

дето България ще играе 
приятелски мач с Румъния. 
Според него неофициални-
ят характер на срещата 
е причината много от 
родните клубове да от-
кажат да пуснат своите 
състезатели в национал-

ния отбор.
„Не съм спокоен. От-

паднаха още двама футбо-
листи и ще търсим нови. 
Искам да дадем шанс на 
някои талантливи мом-
чета, които да изиграят 
един мач с Румъния. Лип-

сата на официална дата 
е основният фактор да 
се получават подобни си-
туации, но ние няма какво 
друго да направим. Защо 
обаче Румъния може да си 
събере футболистите, а 
ние не?“, попита той. 

България има трима представители на светов-
ното първенство по ски във Вейл и Бийвър Крийк 
(САЩ), което започна на 3-ти и ще продължи до 15-и 
февруари. Новината съобщи ръководителят на алпий-
ците в Българската федерация по ски Иван Каневчев.

В състава за шампионата на планетата са вклю-
чени Алберт Попов, Стефан Присадов и Мария Кирко-
ва. Те ще стартират в гигантския слалом и слалома.

За Алберт, който спечели два сребърни медала 
от 12-ия  Европейски младежки олимпийски фестивал, 
участието на световното първенство при мъжете 
ще бъде дебют. Присадов ще бъде за втори път на 
този форум, след като преди 2 години в Шладминг 
той зае 31-во място в слалома.

Киркова ще стартира за шести път на световно 
първенство. Най-доброто й представяне до момен-
та е 28-ото място на супергигантския слалом през 
2009-а във Вал д'Изер (Франция).

Българският състеза-
тел Красимир Анев спече-
ли сребърен медал в пре-
следването на 12,5 км на 
Европейското първенство 
по биатлон в естонския 

град Отепя. Той премина през трасето за 34:05.4 
минути и направи три грешки при стрелбата.

В същото време Владимир Илиев се нареди 11-и с 
време от 35:09.4 минути и шест грешки при стрел-
бата. Победител стана  Алексей Слепов от Русия, 
който постигна време от 33:21.0 минути. Бронзо-
вият медал отиде при Антон Бабиков - отново от 
Русия, който записа изоставане от 50,7 секунди.

Сребърният медал на Анев е второ отличие за 
България на шампионата, след като Владимир Илиев 
спечели бронза при индивидуалния старт на 20 км.

Страницата 
подготви
Теодор Николов

„Барселона“ планира да 
изпревари „Реал“ (Мадрид) 
в битката за подписа на 
Пол Погба. Полузащитни-
кът на „Ювентус“ е една 
от най-апетитните хапки 
за големите риби в Евро-
па, като в последните ме-
сеци за сериозен интерес 
се говореше от страна 

на „Реал“, ПСЖ и „Ман-
честър Юнайтед“. Ка-
талунците обаче ще 
могат да привлекат 
французина не по-рано 
от януари 2016 г. зара-
ди наложеното ембар-
го за трансфери.

Халфът на итали-
анския шампион „Ювен-
тус“ наскоро поднови 
договора си с тима, но 
се смята, че при добра 
оферта „бианконерите” 
ще се разделят с младо-

ка. Според много издания 
на Апенините цената на  

Погба в момента е около 
100 млн. евро.

Отборът на „Байерн Мюнхен“ направи равенство 
от 1:1 в домакинския си мач срещу „Шалке 04“ от 19-
ия кръг на германската Бундеслига.

Срещата започна добре за гостите. В 17-ата 
минута „баварците“ останаха с човек по-малко след 
червен картон за Жером Боатен заради нарушения 
срещу останалия сам срещу вратаря Сидни Сам. Ос-
вен картон бе отсъдена и дузпа, но изпълнението на 
Чупо-Мотинг бе спасено от Нойер. Въпреки че бяха 
с човек по-малко, играчите на „Байерн“ успяваха да 
стоят равностойно на терена и издебнаха своя мо-
мент в 67-та минута. Тогава центриране от корнер 
на Алонсо намери Робен, който с глава отбеляза за 
1:0. Футболистите на „Шалке“ успяха да върнат гола 
в 72-рата минута. Тогава Хьоведес засече с глава 
центриране от корнер на Сам и отбеляза за 1:1.

След този резултат „Байерн Мюнхен“ продължа-
ва да е лидер в класирането на германския шампио-
нат с актив от 46 т., а „Шалке 04“ е на 4-то място 
с 31.

В същото време преките преследвачи на лиде-
рите – „Волфсбург“, направиха равенство от 1:1 при 
гостуването си срещу „Айнтрахт” (Франкфурт).

Домакините поведоха в резултата в 58-ата ми-
нута, когато Инуи изведе много добре Айгнер, кой-
то отбеляза за 1:0. Футболистите на „Волфсбург“ 
стигнаха до равенството в 88-ата минута, когато 
комбинация между Шафер и Де Бройне завърши с гол 
на белгиеца за 1:1.

След този резултат „Волсфбург“ е на второ мяс-
то в Бундеслигата с актив от 38 точки. В същото 
време „Айнтрахт“ са 9-и с 24.

Баскетболният тим на „Левски“ поднесе ис-
тинска сензация в родното първенство, нанасяйки 
първа загуба на „Лукойл Академик“ в настоящия се-
зон. Въпреки финансовите си проблеми и това, че 
играят основно с юноши, действащите шампиони 
показаха изключително сърцата игра и желание за 
победа, постигайки успех със 77:69.

Баскетболистите на „Лукойл“ започнаха силно 
срещата, но постепенно се отпуснаха и сдадоха 
инициативата на своите противници. След силни 
изяви на Павел Иванов и Димитър Ангелов „сините“ 
затвориха първата четвърт при резултат от 18:17. 
Играчите на „Левски” бяха изключително стабил-
ни през втората четвърт, като дори стигнаха до 
разлика от 31:22. Все пак частта завърши при ре-
зултат от 38:34.

Второто полувреме започна равностойно. „Лев-
ски“ поддържаше разликата от 5 точки, но в един 
момент играчите на „Лукойл“ намалиха до 49:47. 
Тройка на Павел Виданов обаче затвори частта при 
52:47.  Баскетболистите на „Левски“ бяха неудър-
жими в последната четвърт и непрестанно увели-
чаваха разликата. Страхотни изяви на Ивко Ивков 
и Алекс Сименов позволиха на „сините“ да стигнат 
до 68:58 три минути преди финала на мача. В крайна 
сметка срещата бе затворена при резултат от 
77:69 в полза на „Левски“.

Отборът на Фран-
ция е новият световен 
шампион по хандбал. 
На финала на турнира 
„петлите" победиха 
Катар с 25:22 (14:11). 
Минути преди нача-
лото на срещата в 
спортното бижу „Лу-
саил" в Доха домаки-

ните отново демонстрираха най-новото в техническата 
анимация и специалните ефекти, като накараха зрителите 
да станат на крака и да аплодират видяното.

Теренът беше покрит с бяло платно, а върху него в 3D 
формат се появиха забележителностите на емирството, 
както и моменти от мачовете на двата финалиста. Всичко 
това с перфектен стерео звук и светлини.

Първата част приключи при резултат 14:11 за Франция, 
а през второто полувреме Катар върна бързо два гола. Ти-
мът от Европа не позволи разликата да бъде стопена до 
равенство и чрез попадения на Никола Карабатич и Даниел 
Нарцисе отново „петлите" поведоха с три гола разлика.

Тази разлика се запази до края на срещата, като опреде-
лено Франция игра по-добър хандбал и заслужено триумфира 
с титлата на шампионата.

Най-резултатен за „петлите" в мача стана Никола Ка-
рабатич с 5 попадения, а за Катар голмайстор е Здравко 
Маркович със 7 гола.

Родните състезатели 
по борба спечелиха сре-
бърен и бронзов медал в 
последния ден на турнира 
„Дейвид Шулц", с което 
общият сбор на отличи-
ята на отбора беше оф-
ормен на осем.

Златните медали са 
два, като те бяха заво-
ювани от Иво Ангелов и 
Кирил Терзиев. На второ 
място в категория до 58 
кг завърши Мими Христо-
ва, трета от Евро 2014. 
На финала тя отстъпи 
пред представителката 
на домакините Али Рагас 
с технически туш 0:10.

Преди това българ-
ката победи Тринити 
Грифин (САЩ) за 2:30 
минути, а после и Кей-
си Кампел (САЩ) с 4:1. 

Бронз взе Евелина Нико-
лова в категория до 55 
кг. В спор за отличието 
бронзовата медалистка 
от Евро 2013 при девой-
ките тушира за 4:49 ми-
нути мексиканката Алма 
Еското.

Това бе втора побе-
да над съперничката й 
в рамките на турнира. 
Двете се срещнаха и в 
първия двубой, който бъл-
гарката спечели с техни-
чески туш при 10:2. Пре-
ди да стигне до малкия 
финал, Николова излезе 
още два пъти на тепиха 
- загуба в третата мину-
та от Сара Хилдебранд 
(САЩ), след което туши-
ра за 1:37 минути друга 
американка -  Розмари 
Флорес.

Световната  ша м -
пионка за девойки от 
2013 Елица Янкова (48 
кг) остана четвърта. В 
решителната среща тя 
падна от Женевив Мо-
рисън (САЩ) с 1:11. Още 
при първото си излизане 
на тепиха националка-
та отпадна с туш за 1 
мин от Виктория Антъ-
ни (САЩ). Но след това 
в групата на загубилите 
се реваншира с три по-
беди - над Ерин Голстън 
(САЩ) за 2:44 минути, 
мексиканката Мартина 
Диас Бутос - 10:0, както 
и над Алиса Лемпи (САЩ) 
за минута. Четвърта ос-
тана и Джанан Манолова 
(63 кг), трета от Евро 
2014.

В спор за бронза тя 

падна от канадката Бре-
кстън Стоун с 3:4. Ма-
нолова стартира с туш 
само за 29 секунди срещу 
Лариса Далиева (Канада), 
но после загуби също с 
туш за 4:39 минути от 
Ерин Клодго (САЩ). Пос-
ледваха победи срещу ка-
надката Селесте Родри-
го с туш за 3:52 минути, 
мексиканката Синтия 
Реписо с 11:0 и американ-
ката Брени Греъм с 4:3. 
В категория до 69 ки-
лограма Даяна Иванова 
отпада в репешажите. 
Тя стартира с пораже-
ние с технически туш от 
Вероника Карлсън (САЩ), 
последваха победа срещу 
Лори Рамос (САЩ) с 8:2 и 
загуба от Тамара Менса 
(САЩ) с 0:10. 
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ ОБЩИНИКСБ – АНАЛИЗИ
ИЗГРЕВ – Районът 
на посолствата

Сключени договори 
по обществени поръчки – 
2014 г.

Мехелен – градът 
с камбаните и абатската 
бира

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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Невена Картулева

Телефонът днес е нещо пове-
че от средство за комуникация. В 
него се съхраняват контактите 
на близки, приятели, колеги, сним-
ки, документи и цялата информа-
ция, която ни е необходима, за да се 
чувстваме комфортно в IT епоха-
та. Може би затова не е необичай-
но да обгрижваме своя iPhone – не 
само за да го предпазим от външни 
влияния, но и за да го превърнем 
във впечатляващ аксесоар. Все пак 
той ни придружава почти 24 часа в 
денонощието и няма да сбъркаме, 
превръщайки го в още едно бижу. 
Защото точно това става, кога-
то го допълним с комплект предни 
и задни панели. А представяте ли 
си, ако са ръчно изработени или по-
крити със скъпоценни камъни?

Ето няколко предложения, в 
случай че държите освен с функ-
ционалност вашият телефон да 
разполага и с доза лукс.

Dragon и Spider 

Двете предложения от дизай-
нера на бижута Анита Май Тан – 
Dragon и Spider, държат челното 
място с цена от 880 хил. долара. 
Те са изработени от диаманти, ру-
бини, сапфири и изумруди. При това 
на ръка. За да сътвори един-един-
ствен комплект панели, на Тан са й 
нужни 16 месеца.

„Драконът” от злато е обсипан 
с 2200 диаманта от 32 карата. 
„Паякът” е съставен от 18-кара-
тово бяло злато, върху което са 

подредени 2800 безцветни и черни 
диаманти от 38 карата. Разбира-
те, че сделката е наистина добра 
и 880-те хил. долара си заслужават, 
когато видите, че „Паякът” може да 
се носи и като огърлица. 

Diamond

Цената на панела, покрит с 
диаманти, е сравнително скромна. 

Можете да го получите срещу 20 
хил. долара. Диамантите са 3,5-ка-
ратови. Блясъкът обаче е в различ-
ни цветове. Този модел се среща 
изработен с безцветни скъпоценни 
камъни, розови и дори бежови и ка-
фяви, така че да образуват леопар-
дов принт. Е, животинските щампи 
и блясъкът са съвсем логична ком-
бинация.

Royal Crown 

Този панел се отличава с огро-
мен кристал във формата на сърце. 
За да бъде съвсем кралски, е гар-
ниран с камъни „Сваровски”. Срещу 
180 долара можете да станете 
собственици на панела с инкрус-
тирана корона. Панелът е с почти 
двойно по-голям диаметър от този 
на iPhone и ще направи телефона 
ви доста по-обемен и тежък. Но 
в името на красотата и това си 
заслужава. 

Golden Delicious

Екстравагантният 140-гра-
мов панел е изработен от 18-ка-
ратово злато и въглеродни влак-
на, като е инкрустиран с около 
200 диаманта. Външната рамка 
разполага още 400 диаманта в 
логото, съчетанието на които 
може да бъде избрано от клиента. 
Струва 110 хил. долара и някои от 
моделите се отличават с грави-
рана лястовича опашка в горната 
част.

Louis Vuitton 

Едно от най-утвърдените 
имена в създаването на чанти и 
обувки се справя също толкова 
добре и с аксесоарите. Неговото 
предложение за iPhone струва 330 
долара. Характерната за марката 
емблема е отпечатана върху те-
лешка кожа. Вътрешността е об-
лицована с микрофибър за защита 

на устройството от драскотини. 
Единственият недостатък е, че 
това е по-скоро калъф, а не панел 
за телефон.

Gresso

След толкова камъни, блещу-
кащи елементи и всевъзможни 
хрумвания е добре да се спрем и 
на нещо семпло, което се приема 
като типичен мъжки панел за те-
лефон. Моделът на Gresso може да 
бъде намерен на цени от 1000 до 
10 хил. долара. Кожата е от али-
гатор, а върху нея завършен вид 
на панела дава масивното златно 
лого на марката.

Панелите за устройствата не само ги предпазват от повреди, но и им придават индивидуалност и лукс

Dragon...  

... и Spider

Diamond

Louis Vuitton

Golden Delicious

Gresso

КК
С
п
2



39СТРОИТЕЛРЕЛАКСпетък, 6 февруари 2015

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

Лекция в строителния 
университет. Преподавателят:
– Отвесът показва точната 
вертикална линия и по нея се 
ориентира ъгълът на зданието. 
Но по време на мерене отвесът 
трябва да се предпазва от силен 
вятър.  
За това нашите колеги строители 
се досетили чак след завършването 
на кулата в Пиза.

Никой няма да 
одобри 

рекорда ми

***

Направиха 
равночетка 

на дейността си
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД е сред водещите 
строителни компании с богат опит и утвърдено 
име на пазара. Фирмата е член на Камарата на 
строителите в България и притежава лиценз за 
строителство на всички категории строежи.

През 2015 г. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД отбе-
лязва своята 25-годишнина.

Фирмата стартира дейността си в град Шумен 
през далечната 1990 г. През изминалите 25 годи-
ни ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН изгради много обекти от 
различен тип – обществени, жилищни, търговски, 
инфраструктурни, спортни и промишлени. Сред по-
мащабните от тях са аквапарковете в курортите 
Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена; хотелите 
АКВА в градовете Варна и Бургас, които са постро-
ени, обзаведени и оборудвани изцяло от фирмата. 
Гордост на ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е ваканционният 
екокомплекс от затворен тип Topola Skies, разпо-
ложен в едно от най-красивите кътчета на Север-
ното Българско черноморие. ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН 
реконструира басейните към плувен комплекс „При-
морски” и построи закрития обществен басейн 
„Делфини” във Варна, изгради ново модерно депо за 
твърди отпадъци в Шумен. Дело на фирмата е и 
съв ременният търговско-административен цен-
тър AQUA CENTER, в който се помещават и офиси-
те на фирмите АКВАТЕК и ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН.

Днес ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е предпочитан от 
инвеститорите партньор заради възможността да 
изпълни до ключ сгради и проекти с различно пред-
назначение и параметри. Капацитетът на фирмата 
позволява изграждането на големи туристически и 
обществени обекти, търговски центрове, мулти-
функционални спортни комплекси, значими инфра-
структурни проекти и др. 

Високото ниво на професионализъм, организи-
раност и контрол определя основното предимство 
на „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД – качествено стро-
ителство в кратки срокове.
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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


